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ئەحالم.. خەونێک لە تەنیاییدا

کە لە نزیکەوە ئەحالمم ناسی، هێشتا سەری خەمە کانی به  تەواوی وااڵ نەکردبوو. لە پەنایەکی پایتەختە جوانەکەی ئەوسادا، هێدی 

هێدی، بە شەرمەوە ڕووی لە خوێندنی زمان کردبوو. ئەو پێشتر بە زمانی نووسین و خوێندنەوەی کوردی ڕانەهاتبوو. کە لە 

ساڵەکانی حەفتادا یەکەم چیرۆکی باڵو کردەوە، من چەند سەرنجێکی خۆمم لە ڕۆژنامەی هاوکاریدا لەسەر نووسی کە زۆری 

پێ خۆش بوو، تەنانەت لە هەندێک لە دیمانە و یادەوەریی خۆیدا باس لەو دەستخۆشیلێکردنەی من دەکات. کە دوای ڕاپەڕینیش 

بە هاندانی هەندێکمان هاتە سلێمانی و لە زانکۆ بوو بە مامۆستا، ئیتر زۆر جار دەهاتە ماڵی ئیمە و دەمایەوە. چونکە جگە لە 

حەزی دۆستانەی نێوان من و خۆی دەربارەی باسە گەرموگوڕەکانی ئەدەب، هاوڕێی قۆناغێکی قوتابخانەی هاوسەرە کەیشم بوو. 

ئەحالمی بەغدا و سلێمانی دوو کەسی تا ڕادەیەک جیاواز بوون. لێرە دەنگی خەمەکانی بەرز بوون و نووسینی زیاتری هەبوو. 

بەتایبەتی لە ڕۆژنامەی هاواڵتیدا کە مینبەری دەنگی ئازاد و بێزاریی ئەوسای خەڵکی بوو. بەاڵم تا دەهات، دەکەوتە نێو دنیای 

چ  لەدەستچوو،  خەونێکی  و  بێدەربەست  گۆشەگیرییەکی  و  بێمنەتی  جگەرەیەکی  لە  جگە  تەنیاییەک  گۆشەگیرییەوە.  و  تەریکی 

هاودەمێکی تر  پەی بە نهێنییەکانی ناوەوەی ئەوی نەدەبرد.

یاسا  و  کۆمەاڵیەتی  نەریتی  و  داب  لە  یاخی  دەبینیت،  نووسەر  کچێکی  بەرهەمیەتی،  یەکەمین  کە  پرددا  کۆمەڵەچیرۆکی  لە 

ژەنگگرتووەکانی، کچێک، پڕ لە خۆزگە و سەرهەڵگرتووی ڕێگەی دووری خۆسەلماندن و بەرگریکردن لە نەوە و هاوڕەگەزەکانی 

نا، نایەک وەک ئەنجام بە داخیەوە سەردەنێتەوە، بەاڵم  و عاشق بە ئازادی. ئیتر ئەوە ئەو کاتەیە کە ئەحالم بەردەوام دەڵێت 

ئااڵکەی ناکەوێت. نایەک پڕ بە شکۆمەندیی ئەو ژنە بەهرەمەند و داهێنەرانەی نەیانویستووە کۆیلەی پیاو بن و لەسەر خوانی 

ئەوان بژین. کێ دەتوانێت هەر لە بواری ئەدەبدا نکۆڵی لە توانای ڤێرجینیا ۆڵف و فرانسوا ساگان و دووریس لیسینگ و ئەلیزابێس 

ئەلیندی و فروغی فەروخزاد و ئەلیف شەفەق و دەیان ناوی درەوشاوەی تری ژن بکات. ئەگەر کۆتوپێوەندی کۆمەاڵیەتی و یاسا 

هەرە دواکەوتووەکان بهێڵن، ژمارەی داهێنەرانی ژن لە هەموو بوارەکانی ژیاندا لە پیاو کەمتر نابێت. بەاڵم لە ئێستادا چی لەو 

زیندانە دەکەیت کە بەردەوام ئەحالم هەستی پێ دەکرد و ئاگرە دۆزەخئاساکەی دەیسووتاند. ئەحالم شایانی ئەوەیە زۆری لەسەر 

بنووسرێت، خەاڵت و  شوێنی بە ناوەوە بنرێت. بەاڵم بە داخەوە، الی ئێمە مردن دواقۆناغی جەستە و بیر و بەرهەمیشە. ئەم 

ژمارەیەی ڕۆڤاریش پێزانینێکی خاکەڕایانەیە بۆ ئەو خاتوونە خۆشەویست و نووسەرە بەهرەمەندە.

سەرنووسەر

سەروتار





ــاڵ بەگــی  ــە گەڕەکــی هەژارنشــین و النکــەی خەباتــی شــیوعی، )عەبدوڵ ــە ســاڵی )١٩٥١(، ل ئەحــالم مەنســوور ل
ــۆ و  ــاڵ و لیم ــار و پرتەق ــە باخــی هەن ــک ل ــەاڵم نزی ــووە، ب ــک ب ــۆردەرە( لەدای ــە تەنیشــت پیســی )ک ــن( ل خانەقی
خورمــا و تــوو و گوڵەباخەکــەی )مەحمــود مەســعود( لەدایــک بــوو، لــەو گەڕەکــەدا کــە چەندیــن ڕابــەری شــیوعیی 
وەک )نەســرەدین مەجیــد، محیدیــن دای زادە، کەمــال یاســین و ئیبراهیــم نایــف( لەدایــک بــوون و ژیــان. ئەڵــوەن 
ــە  ــش هــەر ل ــد و ئەمی ــدا ڕوان ــی کچەکەی ــە گیان ــەش( ل ــاو و کاری هاوب ــان و ئ ــاوی )ن ــە ن ــی ب ڕۆحــی یاخیبوون
منداڵییــەوە ڕوخســاری قێزەونــی زوڵــم و زۆرداریــی ناســییەوە و لــە نێــو ئــازار و نەهامەتییەکانــی هەژارانــدا پــێ 
گەیشــت و پاشــان جانتاکــەی پێچایــەوە و ملــی ڕێگــەی هاتونەهاتــی گرتــە بــەر. باوکــی ئەحــالم )مەنســوور عەلــی 
ئەکبــەر( لــە )پااڵوگــەی ئەڵــوەن کارمەنــد بــوو، دایکیشــی )ڕەســمیە محەمــەد ســاڵح( کچــی )حاجــی محەمــەد ســاڵح 
ــە ســاڵی  ــدن و ل ــەر خوێن ــە ب ــە ســاڵی )١٩٥٦( دەخرێت ــە. ئەحــالم ل ــرا و خوشــکێکی هەی ــووە، چــوار ب ــەزاز( ب ب
)١٩٦٢( قۆناغــی ســەرەتایی و ســاڵی )١٩٧٠( قۆناغــی ناوەندیــی و ئامادەیــی لــە )خانەقیــن( تــەواو کــرد و هــەر 

لــەم دەمەیشــدا بــوو بــە ئەندامــی حزبــی شــیوعیی عێــراق.
لــە ســااڵنی خوێندنــی ئامادەیــدا لەگــەڵ هاوڕێکــەی )لەیــال قاســم( پێکــەوە چاالکیــی قوتابخانەیــان بــە ڕێــوە دەبــرد. 
پاشــان ســاڵی )١٩٧٠( لــە بەشــی زمانــی کوردیــی زانکــۆی )بەغــدا( وەرگیــرا و هاوڕێکەیشــی )لەیــال قاســم( لــە 
بەشــی کۆمەڵناســی وەردەگیرێــت. ئیــدی لەوەیــش بــەدواوە ئەحــالم هۆگــری ئەلفبــای زمانــی کــوردی بــوو، 
هاوڕێکەیشــی ئاشــنایەتیی لەگــەڵ کتێبەکانــی )عەلــی ئه لــوردی( پەیــدا کــرد و لــە بەشــی ناوخۆیــی کۆلێــژی ئــاداب 

پێکــەوە درێژەیــان بــە خوێندنەکەیــان داوە.

ژیاننامەی 
ئەحالم 

مەنسوور 
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مامۆســتا  هــەردوو  لەگــەڵ  ئاشــنایەتیی  هاوکاتیــش 
کــرد  پەیــدا  شــاعیردا  )هێمــن(ی  و  ســابیر(  )ڕەفیــق 
ــدا دەبێــت و فێــری  ــە پێگەیاندنی کــە بێگومــان ڕۆڵیــان ل
مارکســیزمیان  خوێندنــەوەی  و  چیرۆکنووســین 
کــردووە. هــەر لــەم دەمەیشــدا ئەحــالم چەنــد شــیعرێکی 
کورتــی بــە زمانــی عەرەبــی و چەنــد کورتەچیرۆکێکــی 

بــاڵو کــردەوە.
شــاعیری عێراقــی، حەمیــد قاســم لەبــارەی ئەحالمــەوە 
هــەر  وەکــو  بــوو،  مانــدوو  زۆر  »ئەحــالم  دەڵێــت: 
جەنگاوەرێــک لــە زۆر بــەرەدا دەجەنــگا، بەدبەختیــی 
زۆر پاڵــی پێــوە نــا بــەرەو بێدەنگــی و ســەرقاڵبوون 

داهێنانەکــەی.« لــە  دوور 
وەک یەکەمین ژنەڕۆژنامەوانی کورد لە ساڵی )١٩٧٤-
باڵوکردنــەوەی  بــۆ  هــاوکاری  دەزگای  لــە  ١٩٧٥(دا 
کــوردی دامــەزراوە و دەســتی بــە کاری ڕۆژنامەوانــی 
کــردووە. لــە ســااڵنی هەشتاکانیشــدا دەســتی کــردووە 
یەکــەم  کــوردی.  نووســینی چیــرۆک و ڕۆمانــی  بــە 
نەوبەرەشــی بــە نــاوی )ئامــە ڕەش(ەوە بــاڵو کــردەوە 
)خانەقیــن(ی  شــاری  ڕووداوەکانــی  لــە  باســی  کــە 

ــردووە. ک
لــە ســاڵی )١٩٨٥(دا کۆمەڵەچیرۆکێکــی کورتــی نووســی 
و لەژێــر ناونیشــانی )پــرد(دا، کــە وەک ڕۆمــان لــە قەڵەم 
دراوه ، بــاڵوی کــردەوە، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ناحــەزی 

زۆر بــوون، پێــی نەکــرا بەرهەمەکانــی لــە چــاپ بــدا.
لــە ســاڵی )١٩٨٨(یشــدا ڕۆمانێکــی بــە نــاوی )ئەڵــوەن(
ــە  ــن بەرهەم ــن یەکەمی ــن بڵێی ــە دەتوانی ەوە نووســی ک
بــە زمانــی کــوردی لــە بــواری )ڕۆمانــی فێمینســتیی 
سۆسیالیســتی(دا. لــەم ڕۆمانــەدا قارەمــان )ئامــە ڕەش( 
بــە هەمــوو کێشــە و  هــەژار  دەیــان ژن و کچــی  و 
ئاریشــەکانیانەوە لــە سەرتاســەری ڕۆمانەکــەدا دێنــە 

گــۆ.
ــەم ســااڵنەدا تووشــی چەندیــن کێشــە و گرفــت  هــەر ل
لــە گۆڤــاری )وعــی العمــال( کار  لــەم کاتــەدا  بــووە. 
دەکات و پاشــان کــە فەرمانگــەی کشــتوکاڵ دامــەزراوە، 

ــراوە. ــەی دەرک ــە کارەک ل
لــە ســاڵی )١٩٨٦(دا هەگبەکــەی هەڵگــرت و  ئەحــالم 
ڕووی لــە دەرەوەی واڵت کــرد. چــوو بــۆ )پاریــس( 
و لــە زانکــۆی )ســۆربۆن( وەرگیــرا کــە مــاوەی دوو 
ســاڵ لــەوێ لــە خوێنــدن بــەردەوام بــوو، وەلــێ بــە 
ــەوە  هــۆی دەســتکورتی و ســەرنەکەوتن و بێزاربوونی

)پاریــس(ی جــێ هێشــت و گەڕایــەوە بــۆ )عێــراق(.
پــاش گەڕانــەوەی بــۆ )عێــراق( تووشــی نەخۆشــییەکی 
دەروونــی بــوو، پاشــان ســەردانی پزیشــکی کــردووە و 
نەخۆشــییەکەی چارەســەر کراوە، هەر لەم ماوەیەشــدا 
باڵوکردنــەوەی  و  )ڕۆشــنبیری  دەزگای  بــۆ  کاری 

کــوردی( کــردووە.
پــاش ڕاپەڕینــی بەهــاری )١٩٩١( لــە شــاری )ســلێمانی( 
جێگیــر بــووە و هــەر لــە )زانکــۆی ســلێمانی( لــە بەشــی 
ڕاگەیانــدن و کۆمەڵناســی دامــەزراوە و درێــژەی بــە 

بەرگریکــردن لــە ژنــان و هــەژاران دا.
ئەحــالم مەنســوور جگــە لــە ڕۆمانــی )ئەڵــوەن( و )پــرد(، 
وەک:  کردووەتــەوە،  بــاڵو  تریشــی  کتێبێکــی  چەنــد 
)خــەون و خوێــن(، هەروەهــا )دیــس تۆپیــا( و کتێبــی 
)ئەزمــوون(. ســاڵی ١٩٩١ بڕوانامــەی ماجســتێری لــە 
دەزگــەی  دواتریــش  و  وەرگرتــووە  کورتەچیرۆکــدا 
چــاپ و پەخشــی ســەردەم بــۆی بــاڵو کردووەتــەوە.
پاشــان لــە ســاڵەکانی )٢٠٠٠( بــەدواوە وەکــو نووســەر 
لە ڕۆژنامەی )هاواڵتی( دادەمەزرێت و پاشــان دەســت 
دەکات بــە نووســینی وتــار، لــە ســاڵی )٢٠٠٩(ەوە لــە 
دەزگای )چەتــر( بــەردەوام دەبێــت و گۆشــەیەک بــە 

نــاوی )خــەون و خوێــن(ەوە دەنووســێت.
ئەحــالم وەک خــۆی لــە کتێبــی )ئەزمــوون(دا دەڵێــت: 
ــی شــەیتان نایەمــە خــوارەوە،  ــە کەل ــەرزە، ل ــم ب »لووت

خــاوەن قســە و هەڵوێســتی خۆمــم.« کچەکــەی 
ئەڵــوەن هــەر بــەو شــێوەیە و بــە لووتبــەرزی 
تــا  مایــەوە،  دەســەاڵت  و  پــارە  بەرانبــەر  لــە 

و  گــەورە  دڵــە   )٢٠١٣/١/١٠( ڕێککەوتــی  لــە 
لــێ  لێــدان ڕاوەســتا و ماڵئاوایــی  لــە  میهرەبانەکــەی 

کردیــن.



)پەخشان(

شێرکۆ بێکەس
تابووتێ له  شه و
شه و له  ژنێک و

ژنیش له  ئه  ڵوه ن.
ئه مــه  الواندنــه وه ی کۆتایــی ئــه و چیرۆکــه  بــوو کــه  نــاوی »ئه حــالم مه نســوور« بــوو. ئــه و لــه  شــارێکدا گــه وره  
بــوو کــه  هه ژاریــی و پاییــز و وه رینــی ژن و تــه وری پیــاوی تێــدا هــه ره  هــه ره  بــااڵ ده ســت بــوو. گه رچــی شــار 
له ســه ر ڕووبــاری زێــڕی ڕه ش و له ســه ر خه زنــه ی گه وهــه ر و ئه ڵمــاس پاڵکه وتبــوو. وه لــێ نــان لــه  قوڕگــی 
ــه زار ســاڵه  و په نجــه ی  ــی ه ــی پیرێژن ــڕی، ئاینێک ــی ئه ب ــه ی ناوک ــه و مامان ــوون، ئ ــوو. دوای له دایکب ــادا ب ئه ژدیه

ــوو بــوو. ــه ی زه بــر و زه نگــی خورافــات و نینۆکه کانــی ئه فســانه ی بیابانێکــی تین درێــژ و ڕه قه ڵ
بێچووه  پشیله  زۆر له  کچ،

به خت و حورمه تی زیاتر بوو!
»ئه حالمێ« له  ته م،

ته م له  سه راب و

ئەحالم مەنسوور
ژنێ لە حیلەی یاخیبوون!
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سه رابیش له  خه م،
خــه م لــه  ژمــاردن نه ئه هــات. لــه  گــوێ ئاوی ئه ڵوه نیشــدا، 
ئه حــالم خه ونــی ئــه دا بــه  ده م شــه پۆله کانی ســبه ینێ 
شــه نگه بییه کی  وه ک  دواڕۆژه وه .  ماســییه کانی  و 
جــوان، بــه اڵم شــه وانه  بــه  ده م »بــا«ی له نــاو بــه رده وه  
ســه مای  بــوو  شــیعرێ  شــاخانه وه ،  هه ڵکــردووی 

ئه کــرد.
کچێ له  خۆزگه 

خۆزگه  له  ڕێگه  و
ڕێ له  کتێب و
کتێبیش له  دڵ:

که وتــه   هه ڵکه نــدن،  که وتــه   خوێندنــه وه ،  که وتــه  
په روانــه ی  بــه   بــوو  و  فڕێــدا  نووســتنی  باڵگرتــن، 
شــیعری  و  ڕۆمــان  عه شــقی  و  چیــرۆک  عه شــقی 

به یانیــی. هه تــا  که ڵه گــه ت، 
له سه ره تادا

الی »پێغه مبه ر«ی
»جوبران« ده رسی خوێند

له  »شێت«ه که ی ئه و، عه قڵی داگیرسان
به  »باڵی شکاو« که وته  فڕین و
گه یشته  به غدا و... گه یشته  ماڵی

کورته  چیرۆکی »فوئاد تکرلی« و
که ناری دیجله ی قه سیده ی »سه یاب«

به غدای ئه و ده مه ، ئه وه نده ی عه قڵی »وه ردی« و
»جه واد سه لیم« و »ته ها باقر« و چراکانی سه ر

گه یشــته   ئه حــالم  بــوو.  زینــدوو  نــه واس«  »ئه بــو 
و کۆلیــج 

مێیه کــی  بــه اڵم  ســه رکه وت،  پلیکانه کانــدا  به ســه ر 
و ئاســایی 

کچێکی هه روا شوێن که وتووی قه ده ر نه بوو
کچێ له  چرا

چرا له  هزر و
هزری یه کسانی و
شه وقی یاخیبوون.

لــه  »نــه وال«ه وه  جه ســته ی خــۆی باشــتر ناســی، لــه  
یاخیبــوون  بازنه کانــی  بۆڤــوار«ه وه ،  دی  »ســیمون 
بــوون. چــووه  ســه ر شــه قامی »پیــاو« و  گه وره تــر 
پرچه کانــی کــرد بــه  ئــااڵ، چــووه  ســه ر مزگه وتــه کان و 

یه خــه ی داب و نه ریتــی گــرت،
یه خه ی مناره ی شاری گرت، یه خه ی یه کڕه نگی و

یه کده نگــی و بێده نگیــی گــرت، جیاوازییه کانــی ماچکــرد 
و

باوه شــیکرد بــه  ئــازادی تاکه که ســدا و لــه  هــه وری مــێ، 
جوانترین

بارانی باراند، ڕۆژژمێری باوی دڕان، له به رچاوی
دوو  و  ده رهێنــا  خــۆی  مه مکه کانــی  دنیــا،  هه مــوو 

گڵۆپــی بــۆ
بیری تاریکستانی عێراق و کوردستان، زیادکرد.

ڕۆژنامه ی کرد
به  په نجه ره ،

په نجه ره ی کرد
به  ئاینده  و

زمانی شه رمنی ژنی
هه ڵدایه  ناو ئاگره وه .

ئه حــالم چیرۆکــی جوانــی داینێ، ڕه نــگ و ده نگی جوانی 
ــه ،  ــه م ئه حالم ــه وره ی ئ ــی هــه ره  گ ــێ جوانی ــێ، وه ل داین
حه قیقه تــی  داینــێ!  گــه وره ی  ئازایه تــی  دابــوو  لــه وه  
ــه رده م کۆمه ڵێکــی ده غــه زار  ــی خســته  ب ڕووت و قووت

و ترســنۆکی، ڕه گه زه کــه ی
خۆی ڕسواکرد.

ژنێ له  حیله ی یاخیبوون.
حیله  له  ده نگی بوێر و
له  تێکشکانی قه ده غه  و

له  به زاندنی
سنووره کانی حه رام و،

له  یه کگرتنه وه ی
شه قام و ئازادی ژن.

ئه حالم مه نسوور
وشه یه کی مێی گڕگرتوو،

که  دڕی به  دارستانی
چه قۆی پیاودا و

به و مه رگه دا هه نگاوی ناو
نه گه ڕایه وه  بۆ دواوه  و...

کڕنووشی بۆ »ئینس و جن« و
مێزه ری خورافات نه برد،

هه تاکوو مرد!



ئەحالم مەنسوور
حەمید عەزیز

خەباتگێــڕ و کۆڵنــەدەر لــە دنیــای ئــەدەب و نووســین و وێــژەدا، مامۆســتا و نووســەری ماندوونەنــاس لــە 
لــە شــکاندنی  بەرەوپێشــچوونی مەدەنییــەت و شارســتانییەت و دروســتبوونی کۆمەڵگــەی عەقاڵنــی، بوێــر 
ــە ســوورەکانی  ــی خــۆی لەســەر هێڵ ــی ڕای تایبەت ــە ســەقەتەکاندا، قســەکردن و خاوەن ــده  کۆمەاڵیەتیی كۆتوبه ن
کۆمەڵگەیەکــی دواکەوتــووی خــاوەن مێژوویەکــی دوور لــە زانســت و پــڕ لــە خورافــە و ناعەقاڵنیــی وەکــو 

سیاســەت و ئافــرەت و ئاییــن و پیــاو و... 
بە ڕاســتی خاتوو ئەحالم مەنســوور مرۆڤ و نووســەر و مامۆســتا و ڕۆشــنبیر و خەمخۆری دنیای یەکســانی 
و دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و چاکســازی و پێشــکەوتن و مەدەنییــەت بــووە و لــە هەمــان کاتیشــدا کاری 
ســەختی بەرگــری لــە ئافرەتــان و دژە پیاوســاالری و دژە بیــری خێــڵ و خورافــە و دواکەوتنــی خســتووەتە 

ئەســتۆی خــۆی کــە ئەمــە لــە کۆمەڵگــەی کوردەواریــدا کارێکــی ســەخت و گرانــە.
خاتــوو ئەحــالم نووســەر  و ئەدیــب و زمانــزان و چیرۆکنووســێکی ناســراوی  کــورد بــوو. ئەمــە بێجگــە لــەوەی 
کــە ماوەیەکیــش نووســەری ڕۆژنامــەی ئاوێنــە بــووە و چەندیــن کتێــب  و نووســین  و لێکۆڵینــەوەی  ئەدەبــی  

ئەحالم مەنسوور کێیە؟
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گەنجانــەوە   و  ژنــان   ڕۆڵــی  لەبــارەی   ئاکادیمیــی  و 
نووســیوە.

وەک  لــەوەی   جگــە  مەنســوور  ئەحــالم  خاتــوو 
نووســەرێکی لەڕادەبــەدەر یاخــی و بوێــر ناســرابوو، لــە 
ــی زانکــۆی   ــدا مامۆســتای به شــی ڕاگەیاندن هەمــان کات
ســلێمانی  بــووە. ئــەوەی شــایانی باســە، لــە کۆتایــی 
دەکاتــەوە،  بــاڵو  پــرد  کۆمەڵەچیرۆکــی  حەفتاکانــدا 
لەگــەڵ ڕۆمانێکــی بەنــرخ بــە نــاوی ئەڵــوەن. خاتــوو 
ئەحــالم خاوەنــی بروانامــەی  ماســتەر بــووە لــە زانکــۆی 

بەغــداد. 
نــاو  لــە  ئەدیبانــدا،  نــاو هەمــوو  لــە  ئەحــالم  خاتــوو 
هەمــوو ژنــان و پیاوانــی ڕۆژهەاڵتیــدا کەڵــەژن بــوو و 
وریــا و وردبیــن بــوو. هــەر بۆیــە پــاش خــۆی بەرهەمــە 
ئەدەبــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی بــە زیندوویــی دەمێننــەوە 
و جێــی شــانازیی نــەوەی دواڕۆژی نەتــەوەی کــوردن.
ئــەوەی شــایانی باســە و زۆر گرنگــە بــۆ کۆمەڵگــەی 
کــوردەواری، ئەوەیــە خاتــوو ئەحــالم مەنســوور بــە 
تەنهــا لــە ڕێگــەی نووســینەوە کۆمەڵگــە و سیاســەت 
و ئاییــن و کولتــووری پیاوســاالریی نەخســتبووە ژێــر 
پرســیارەوە، بەڵکــو بــە شــێوەیەکیش دەژیــا کــە هەمــوو 
ســاتێکی بریتــی بــوو لــە پراکتیزەکردنــی ئــەو ڕەخنانەی 
خــۆی، چونکــە وەکــو خــۆی دەژیــا و درۆی لەگــەڵ 
ــو  ــرد. خەڵکانێکــی زۆر هــەن وەک ڕۆحــی خــۆی نەدەک
ــو  ــە وەک سیاســەتمەدار و نووســەر و مامۆســتا و... ک
خۆیــان ناژیــن و لەبــەر عەیبــە و کۆمەڵگــە درۆ لەگــەڵ 
ــت تەجــاوزی شــتە  ــەن و نایانەوێ ــان دەک ڕۆحــی خۆی
ــەدا  ــە کۆمەڵگ ــو ل ــەن، نەوەک ــە بک ســەقەتەکانی کۆمەڵگ
ناشــرین بــن. بۆیــە زۆرن ئەوانــەی بــە قســە و نووســین 
هاوشــێوەی  تریشــدا  دیوێکــی  لــە  و  شۆڕشــگێڕن 
کەســانی دەســتەمۆی داب و نەریتــی ســەقەت ژیــان و 
ــەاڵم ڕاســتگۆیی ئەحــالم  ــان دەکــەن. ب ــی خۆی گوزەران
نموونەیەکــی  هەڵوێســتیدا  و  بیرکردنــەوە  لەگــەڵ 
ڕەفتارەکانیــدا،  و  قســە  تێکەڵکردنــی  لــە  ناوازەیــە 
شۆڕشــگێڕبوونی  و  ئازادیخــوازی  لــە  نموونەیەکــە 
ڕاســتەقینە کــە لــە کولتــووری کوردەواریــدا هاوشــێوە 

و نموونــەی دەگمەنــە.
و  نووســەر  و  مــرۆڤ  وەکــو  مەنســوور  ئەحــالم 
ڕۆشــنبیر دەیویســت مرۆڤــەکان بــە ئــازادی بژیــن و 
داگیرکردنــی مــرۆڤ و خەســاندنی تێــدا نەبێــت لــە الیەن 
دەســەاڵتی خــراپ و نــاڕەواوە، بۆیــە دەیویســت مــرۆڤ 

کردبــووە  ئازادیــی  و  بکرێــت  ســەیر  گەورەیــی  بــە 
قوتابخانــە بــۆ پێگەیاندنــی کۆمەڵگــە و پێشــکەوتن و 

مەدەنییــەت.
و  دەســەاڵت  گەمژەیــی  بــۆ  ملــی  ئەحــالم  خاتــوو 
ســەقەتیی بیــر و ئەندێشــەی کۆمەڵگــە نــەدا، چونکــە 
ــەم  ــی ئ ــکات و ســوور دەیزان ــکاری ب دەیویســت گۆڕان
کۆمەڵگــه  و دەســەاڵتە ڕۆژهەاڵتییــە زۆر ســەقەتە و 
ــی  ــەر کۆڵ ــت، کەچــی ه ــدوو دەبێ ــت و مان زۆری دەوێ
نــەدا، بۆیــە ئــەوە یەکێکــە لــە خەســڵەتە باشــەکانی هــەر 

نووســەرێک کــە نابێــت بوەســتێت و کــۆڵ بــدات.
ئەحــالم بــە تەنهــا بــە نووســین لــە پــەڕە و ڕۆژنامەکاندا 
ــو  ــرت، بەڵک ــە و دەســەاڵت نەدەگ ــە کۆمەڵگ ــەی ل ڕەخن
ــک  ــووە ســیمبول و ڕەمزێ ــی کردب ــی ژیان هەڵبژادنەکان
بــۆ ئــەو ئازادییــەی بــڕوای تــەواوی پێــی بــوو، ئــەو 
داکۆکییــە ڕاستەقینەیەشــی کــە لــە بەهــا مرۆییەکانــی 

دەکــرد. 
ئــەوە زۆر گرنــگ بــوو بــە الی خاتــوو ئەحالمــەوە کــە 
پرســی ژن لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا پرســی ئازادیــی 
لــە  مرۆڤەکانــە، هەروەکــو چــۆن پرســی کۆیالیەتــی 

مێــژوودا پرســی ئازادیــی ســەرجەم مرۆڤایەتییــە. 
ــە  ــوو ل خاتــوو ئەحــالم مەنســووری ژن نموونەیــەک ب
ژن کــە لــە ڕێگــەی ژیــان و هەڵســوکەوت و ڕەفتــار و 
کــرداری ڕۆژانــە بــە ڕۆح و بــە گیــان بەرگریــی لــەو 

ــە دەکــرد. ئازادیی
زۆر بــە داخــەوە، کۆچــی دوایــی خاتــوو ئەحــالم 
گــەورەی  ســیمبولێکی  لەدەســتدانی  مەنســوور 

لــە  نەتــەوەی کــورد بــوو. زۆر بــە داخــەوە کــە 
دڵنیاییــەوە  بــە  هێشــتین.  بەجێــی  کەمــدا  تەمەنێکــی 
زیانێکــی گــه وره  بــوو لــە ئــەدەب و نووســین و وێــژەی 
کوردیــدا، بێجگــە لــەوەی کــە زیانێکــی گــەورە بــوو لــە 

ئــازادی و ڕاســتگۆیی و بەرگــری.

٢٢/١/٢٠١٣



لێکۆڵینەوەیەکی ڕەخنەییە سه باره ت بە ڕۆمانی )ئەڵوەن(ی ئەحالم مەنسوور

مەهاباد قەرەداغی

پێشەکی
ئەڵوەن ڕۆمانێکی ٢٠٦ الپەڕەیی قەوارە گەورەیە و ئەحالم مەنســوور نووســیویەتی، چاپکراوی ســاڵی ٢٠٠٤ی 
دەزگای چــاپ و پەخشــی )ئــاراس(ە. لــە کۆتایــی ڕۆمانەکــەدا نووســەر مێــژووی ١٩٧٩-١٩٨٠ی نووســیوە کــە 
ــا تەواوکردنــی ڕۆمانەکــە. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ڕۆمانەکــە بیســتوچوار  دەکاتــە ســاڵی دەســتپێکردن ت
ســاڵ بــە دەستنووســی ماوەتــەوە و لــە بەردەســتی نووســەردا بــووە بــۆ دەســکاری و گۆڕانــکاری. ســاڵی ٢٠٠٤ 
ڕۆمانەکــە دەکەوێتــە دەســتی خوێنــەران کــە دەکاتــە هەمــان ســاڵ کــە هەمــان دەزگای پەخــش و چــاپ خەاڵتــی 

بــە نووســەر بەخشــی لــە ســۆنگەی ئەزموونــی ئەدەبــی و پڕبەرهەمیــی نووســەره وه .
ئــەم لێکۆڵینــەوە ئەدەبییــە تاوتوێکردنێکــی ڕۆمانــی ئەڵوەنە لە گۆشــەنیگایەکی فێمینیســتانەوە، چــون خوێندنەوەی 
ڕۆمانــی ئەڵوەنــی ئەحــالم مەنســوور هــەر لــە الپــەرەی یەکەمــەوە و لــە ســۆنگەی گێــڕەرەوە و شاکەســەکەیەوە، 
کــە هــەردووک بــە ڕادەیــەک ســەرنجڕاکێش و تایبەتــن، خۆیــان دەبنــە چاوســاغ و ڕێڕۆشــنکەرەوە لــە بەردەمــی 
ــە  ــکات و چاویلکەیەکــی فێمینیستانەشــی ل ــە گــوزەری کۆمەڵناســیدا پیاســەکەی دەســت پــێ ب ڕەخنەگــردا کــە ب
چــاودا بێــت، چونکــە لــە هــەر هەنگاوێکــدا کــە دەینێــت، پێــی لــە ڕووداوێــک هەڵدەکەوێــت، جیاوازیــی جێنــدەر و 

کێشــەی توخمبەنــدی لــە بەرژەوەندیــی نێرێکــی خۆســەپێنەر بەســەر مێــدا بەرجەســتە دەکات.
لەم لێکۆڵینەوەیەدا بەدوای وەاڵمی چەند پرسیارێکدا دەگەڕێین، کە ئەمانەن:

ــی  ــەی چ جۆرێک ــە بۆت ــەدەب، دەچێت ــی ئ ــوەرە ڕەخنەییەکان ــە پێ ــە ڕووی هەڵســەنگاندن و ب ــوەن، ل ــی ئەڵ ڕۆمان

کۆژانی 
کۆمەڵ لە 
ئاوێنەی 
ئەڵوەندا
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ــدە؟ ــە چەن ــەم ڕۆمان ــی ئ ــەوە و ئاســتی هونەری ڕۆمان
ئەحــالم مەنســوور، بــۆ چ مەبەســتێک ڕۆمانــی ئەڵوەنــی 

نووســیوە و پەیامەکانــی نێــو ڕۆمانەکــە چیــن؟
هۆشــیاریی فێمینیســتیی نووســەر لــە میانــەی ڕۆمانــی 

ئەڵوەنــەوە چــۆن دەردەکەوێــت؟

بینای هونەریی ڕۆمانی ئەڵوەن
هونەرێکــی  “ڕۆمــان  دەڵێــت:  ئەلبیریــس  ڕ.م.  وەک 
هەمــوو  شــوێنی  جێگرتنــەوەی  مەبەســتی  جیهانییــە، 
دنیــای  فراوانیــی  ئەمــەش  ئەدەبییەکانــە.”١  هونــەرە 
ڕۆمــان دەگەیەنێــت کــە هەمــوو ژانرەکانــی ئەدەبــی تێــدا 
ــە الیــەن نووســەرەوە تێهەڵکێشــێکی  کــۆ دەبێتــەوە و ل

هونــەری دەکرێــت.
بــە  و  وردەکارییــە  پــڕ  ئەدەبیــی  ژانرێکــی  ڕۆمــان 
چــۆن  وەک  دەکرێــت.  بینــا  هونــەری  شــێوەیەکی 
ــوار و  ــە دی ــە، ب ــە بناغەی ــی ماڵێــک پێویســتی ب بیناکردن
بــە دەرگا و بــە پەنجــەرە و بنمیچــه ، جگــە لەوانــەش، 
دەیــان وردەکاریــی تــری ناواخنــی بیناکــە تــا بــە کەڵکــی 
ڕۆمــان  هونەریــی  بینــای  ئاواهییــش  بێــت،  تیاژیــان 
پێویســتی بــە گشــت ئەمانــە و بــە کەرەســتەی هونــەری 
هه یــه  و هــەر یــەک لەمانــەش نەریــت و پێــوەری خۆیــان 
بــە هەڕەمەکــی  هەیــە و نەخشــەیان پێویســتە، واتــه  

بونیــاد نانرێــن.
ڕۆمــان  هونەریــی  ژێرخانــی  یــان  ڕۆمــان،  بناغــەی 
لــە چیرۆکێکــی ســەرنجڕاکێش و نائاســایی.  بریتییــە 
ــااڵی  ــای ب ــاڵ و فەنتازی ــان زادەی خەی ــە ی ــەو چیرۆک ئ
نووســەرەکەیە، یان ڕووداوی ڕاســتەقینەن و نووســەر 
دەیانخاتــە بۆتەیەکــی هونــەری و لــە ڕۆمانــدا شــکڵ 
دەگــرن. بــە هــەردوو بارەکەیــدا، نووســەری ڕۆمــان 
پێویســتی بــە کۆمەڵێــک کەرەســتە و ئامــرازی هونــەری 
ــی  ــە. چیرۆکێک ــای ڕۆمانەک ــی بین ــۆ ڕۆنان ــۆ ب ــت ب دەبێ
ــز بناغــەی ڕۆمانێکــی ســەرکەوتووە کــە  ــز و بەپێ بەهێ

ــن: ــە هەب ــەدا پێویســتە ئەمان ــەم چیرۆک ــاو ئ ــە ن ل
.)Narrator( گێڕەرەوە

)Protagonist( شاکەس
.)Antagonist( دژەکانی شاکەس

 Secondary( مامناوەندییــەکان  کارەکتــەرە 
. )Charac ters

.)foil characters( کارەکتەرە الوەکییەکان

1  ل ١٥، تەکنیکی گێڕانەوە، ڕێزان ڕەحمان خدر.

.)Setting( شوێن و کات
گێــڕەرەوە؛ پێویســتی بــە ئامــرازی جۆراوجــۆرە بــۆ 
کارەکتــەرەکان  ناســاندنی  ڕووداوەکان،  باســکردنی 
و پیشــاندانی گرێــکان و ئامــاژەدان بــە پێشــهاتەکان 
و پەیامــەکان. ئــەو ئامرازانــەش بریتیــن لــە زمانێکــی 
هونــەری، بەکارهێنانــی شــەپۆلی هــۆش لــە شــێوەی 
و  خــەون  خەیــاڵ،  فالشــباگ،  ناوەکــی،  مۆنۆلۆگــی 
هیــی  بــە  هەســتەکانە  تــری  شــێوازێکی  هەرچــی 

شەشەمیشــەوە.
تێــدا  تایبەتــی  ســیفەتی  هەنــدێ  پێویســتە  شــاکەس؛ 
ببێــت  شایســتەییەی  ئــەو  خاوەنــی  بیکاتــە  تــا  بێــت 
چــۆن  وەک  ڕۆمانێــک.  ســەرەکیی  کارەکتــەری  بــە 
لــە ژیانــی ڕۆژانــەی مرۆڤــدا هەمــوو کەســێک نابێتــە 
جێگــەی بایــەخ و کەســایەتیی تایبــەت، ئاواهییــش لــە 
ئــەوەی کەســێک شاکەســی ڕۆمانەکــە  بــۆ  ڕۆمانــدا، 
بێــت، پێویســتە خاوەنــی چەندیــن مــەرج و ســیفەتی 
کەســایەتیی جیاهەڵکەوتــوو بێــت تــا شــایانی ئــەوە بێــت 

ببێتــە جێگــەی بایــەخ و ســەرنج ڕابکێشــێت.
تــر  کەســانی  دەشــێ  ئەمانــەش  شــاکەس؛  دژەکانــی 
ــت  ــان هەبێ ــۆکاری تایبەتیی ــەرج و ه ــن و پێویســتە م ب
بیانــکات بــە دوژمــن و نەیــاری شــاکەس، ئەگــەر کــەش 
و بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری بێت، 
ــەم دۆخــە دروســت  ــەت ئ ــە هــۆکاری تایب دیســانەوە ب

دەبێــت کــە دژایەتیــی شاکەســی ڕۆمانەکــە بکــەن.
لــە  الوەکییــەکان  و  مامناوەنــدی  کارەکتــەرە 
ڕۆمانــدا نابێــت بەخــۆڕا لــەوێ بــن و بەبــێ ئــەرک 

و بێمەبەســت دانرابــن، پێویســتە هەریەکــە و بــۆ 
مەبەســتی دیاریکــراوی خــۆی لــەوێ بێــت و ئەرکــی 

پــێ ســپێررابێت.
شــوێن و کات گرنگیــی خۆیــان هەیــە و جوگرافیــا و 
مێــژووی ئــەو نیشــتیمانەن کــە ڕۆماننــووس یــان خــۆی 

ــە واقعــەوە دەیانهێنێــت. دەیانخوڵقێنێــت، یانیــش ل
بــا بزانیــن ئەحــالم مەنســوور چــۆن لــە ڕووی هونــەر 
ــی  ــی ئەڵوەن ــی ڕۆماننووســینەوە ڕۆمان و داب و نەریت

بونیــاد نــاوە؟
لــە الپــەڕەی یەکەمــی ڕۆمانــی ئەڵوەنــەوە و هەر لە دوو 
دێــڕی یەکــەم و دووەمیــەوە گێڕەرەوەکــەی دەناســین 
و بــەوەدا کــە خەریکــی گەڕانــە بــە نێــو کتێبخانەکەیــدا 
و هەمــوو کتێــب و دەفتــەر و گۆڤارەکانــی ئەمســەر 
و ئەوســەر پــێ دەکات، بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە کــە 
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ڕۆشــنبیرە و بــە گومانــی زۆریــش نووســەرێکە، کــە 
ــە  ــت. ل ــڕەرەوە هــەر خــودی نووســەر بێ دەشــێ گێ
ــە  ــەوە ک ــە کۆن ــەو وێن ــە هــۆی ئ ــڕی ســێیەمیدا ب دێ
لــە یەکێــک لــە کتێبەکانــەوە دەکەوێتــە خــوارەوە کــە 
وێنــەی ژنێکــە دەســتی منداڵێکــی هەشــت ســااڵنی 
گرتــووە و ئــەو منداڵــەش گێــڕەرەوەی ڕۆمانەکەیــە، 
وێنه كــه  پێــش بیســتوچوار ســاڵ گیــراوە و ئــەو 
بیرهاتنــەوەی  دۆخــی  نێــو  دەیخاتــە  وێنەیــە 
بــە  و  شــارێکدا  لــە  کــە  کــۆن  ڕووداوگەلێکــی 
تایبەتیــش لــە گەڕەکەکــەی ئەوانــدا ڕووی داوە، 
ئەوەمــان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە کــە گێــڕەره وە و 
شــاکەس هەردووکیــان ئافرەتــن، ئافرەتــی نــاو 
دایەنــی  و  نــاوە  ڕەش(ی  )ئامــە  کــە  وێنەکــە 
گومانــی  دەســتپێک  کەشــی  بــووە.  منداڵەکــە 
ئــەوەش دروســت دەکات کــە نووســەر خــۆی 
و  گێــڕەرەوە  زێــدی  چــون  بێــت،  گێــڕەرەوە 
ــو  ــی نێ ــان شــوێنی ڕووداوەکان نووســەریش هەم

ڕۆمانەکەیــە کــە شــارۆچکەی خانەقینــە.

دەروازەی ئەڵوەن
زۆر  ڕۆمانێــک  ســەرەتای  الپەڕەکانــی 
ســەرکەوتوو  ڕۆماننووســی  و  گرنگــن 
کــە  تیــا ڕەچــاو دەکات  ئــەو مەرجانــەی 
وابەســتە  تێکســتەکەیەوە  بــە  خوێنــەر 
یــان  ڕۆمانەکــە  گێــڕەرەوەی  بــکات. 
خوێنــەر  دەیەوێــت  نووســەرەکەی، 
گیــرۆدەی خــۆی بــکات و تــا دوادێــڕ 
سوپاســەوە  بــە  بێــت  ئامــادە 
دەســتپێکی  بێــت.  هاوهەنــگاوی 
ــی  ــوەن و پەرەگرفەکان ــی ئەڵ ڕۆمان
ســەرنجڕاکێش  هێنــدە  ســەرەتای 
تایبــەت  بــە  زانیاریبەخشــن،  و 
ڕۆمانەکــەوە،  شاکەســی  لەبــارەی 
خوێنــەر  ســەرەتایەوە  لــەو  هــەر 
ئاشــنا  نائاســایی  کەســایەتییەکی  بــە 
لــێ  ئــەوەی  چاوەڕێــی  کــە  دەکات 
دەکرێــت ڕووداوخوڵقێــن بێــت و 
نەبــن. ســادە  ڕووداوەکانیــش 
ئــەو زانیارییانــەی کــە گێڕەرەوە 
لــە  شاکەســەوە  لەبــارەی 

الپــەڕەی یەکەمــەوە دەیانخاتــە ڕوو، زۆر وردن و 
تریــش  هەندێکــی  و  شــێوەی  لەبــارەی  هەندێکیــان 
کەســایەتیی  ســیفەتی  یــان  ناوەڕۆکــی  لەبــارەی 
کەســێکی  بارەکــەدا  هــەردوو  بــە  و  شاکەســەوەیە 
نائاســایی و سەرنجڕاکێشــمان پێ دەناســێنێت. بڕوانە 

ســیفەتانە: ئــەم 
)ئامــە ڕەشــی دایەنــم بــە میراتــی لــە باوکیــەوە خــووی 
تلیاککێشــانی بــۆ مابــووەوە... ڕەنگــە تاقــە میراتییــەک 
ــۆ بەجــێ  ــەم خــووەی ب ــاڵ و... ئ ــک و م ــی موڵ لەباتی

هێشــتبێت.( ل ٥.
)بەرگێکی ڕەشــی هەمیشــەیی وەک پێســت نووســابوو 
بــە لەشــیەوە، ملیۆنــێ گــۆڕان لــە ســاتێکی مەســتیدا لــە 

ڕوخســاریدا دەردەکەوت.( ل ٦.
)دەموچاوێکــی خــڕ، گۆشــتن، دوو گلێنــەی قاوەیــی لــە 
نــاو ســپێنە زەردهەڵگەڕاوەکانیــدا مەلەوانییــان دەکــرد، 
و  زۆربەکارهێنــراو  فڵچەیەکــی  وەک  برژانگەکانــی 
ســواوی هونەرمەندێــک، تەڵەکانــی کــورت کــورت و 

ــوون.( ل ٧. ــو ب هەڵوەری
ــی  ــم ملی ــەر بڵێ ــەم، ئەگ ــی بک ــم چــۆن باســی مل )نازان
ــەو، دەنگناســک،، ســنگی بــەرز و  نەبــوو، ئــەوا!!!( )قەڵ
چوارشانە بوو، مەمکەکانی زۆر گەورە بوون، ئەگەر 
لەســەر خۆیشــی بڕۆشــتایە، هــەر دەلەرانــەوە...( ل ٧.
هەر لە دەســتپێکەوە چاوەڕوانی کردارگەلی نائاســایی 
پــەروەردەی  چونکــە  دەکەیــن،  گێــڕەرەوەش  لــە 
و  بــووە  دایەنــی  کــە  تلیاککێشــە  ژنێکــی  دەســتی 
زۆرینــەی کاتەکانــی منداڵیــی لەگــەڵ ئــەودا بەســەر 
بــردووە، ئەگەرچــی خــۆی دایکێکــی ئاســایی هەبــووە. 
وەک  )منیــش  دەڵێــت:  دایەنەکــەی  بــە  ســەبارەت 
کووچکووچــە دەکەوتمــە دوای و کــۆاڵن بــە کــۆاڵن 
لەگەڵیــدا دەســووڕامەوە.( ل ٦. بــەم ڕســتەیە خوێنــەر 
وا لــێ دەکات بــە تــەواوی بــاوەڕ بــە گێڕانەوەکانــی 
بــکات، چونکــە لەگــەڵ شاکەســدا هەنــگاو بــە هەنــگاو 
تــەواوی  ئــاگاداری  و  کــردووە  هەڵســوکەوتی 
ڕەش  ئامــە  شــیری  )بــە  ژیانیەتــی.  نهێنییەکانــی 
پــەروەردە بــووم، کاتێکیــش تەمەنــم گەیشــتە هەشــت 
بچــوو ڕووڵــە،  پێــی دەوتــم:  ســاڵ، هەمــوو ڕۆژێ 
هــا بگــرە ئەیــە دوو عانــە، بچــوو ئــەرا بــازاڕ بێــژە 
حەســەن تووتنچــی دوو عانــە جغــارە ئــارام بنیــرد، 
ــاڵ،  ــەی وەســد و چدەم زوی بچــوو ئیســە دووکانەگ
ئارامــی بڕیــاس، ئەگــەر قســەش کــرد گــوش مەتەکــن، 
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زوی بــەوە دویــاوە.( ل ٧. ئەمەیــان یەکەمیــن گفتوگــۆی 
نێــو ڕۆمانەکەیــە و بــە شــێوەزاری کــوردی دەڤۆکــی 
خانەقیــن دەیگێڕێتــەوە، ئەمــەش لــە الیەکــەوە ڕادەی 
ــە  ــەوە و ل ــد دەکات ــەر زۆر بڵن ــردن الی خوێن باوەڕپێک
ــی  ــێ دەکات چاوەڕوان ــەر وا ل ــی تریشــەوە خوێن الیەک
ئــەوە بێــت تــەواوی ئــەو گفتوگۆیانــەی داهاتــووش بــەو 

شــێوەزارە بــن.

ناسنامەی گێڕەرەوە
کارەکتەرێکــی  گرنگــە  زۆر  گێــڕەرەوە  ڕۆمانــدا  لــە 
جیــاواز، جێــی متمانــە و زۆرزان بێــت و پەیوەندییەکــی 
هەبێــت.  ڕووداوەکانــدا  و  شــاکەس  لەگــەڵ  پتــەوی 
چەندیــن شــێواز و تەکنیکــی گێڕانــەوە هەیــە و نووســەر 
هەوڵــی ئــەوە دەدات شــێوازێکی تایبــەت بــە خــۆی و 
تــا ڕادەیــەک جیــاواز لــە نووســەری تــر هەڵبژێرێــت. 
ســاڵییەکەی  منداڵــە هەشــت  گێــڕەرەوە  ئەڵوەنــدا  لــە 
ــە  ــە کتێبەکــە کەوتــە خــوارەوە و ل ــاو وێنەکەیــە کــە ل ن
ئەنجامــی گفتوگۆیەکــی ســەرەتاوە بۆمــان دەردەکەوێت 
لــە  لــە وێنەکــەدا هەشــت ســاڵە و  لەیالیــە و  نــاوی 
ســیوچوار  تەمەنــی  وێنەکــەدا  دۆزینــەوەی  کاتــی 
ســاڵە. کەواتــە شــێوازی گێڕانەوەکــە ڕاســتەوخۆ نییــە، 
بەڵکــو لــە شــێوەی شــەپۆلی هــۆش و گەڕانــەوە بــۆ 
ســەردەمی زووتــر لــە ڕێگــەی وەبیرهێنەرەوەیــەک، کــە 
وێنەکەیــە. ئامرازەکانــی هونــەری ســینەما فالشــباک و 
 )Stream of Consciousness( شــەپۆلی هــۆش

لــەو  مۆنۆلــۆگ  و  ناوەکــی  دیالۆگــی  خەونبینیــن،  و 
ئەنجامدانــی  بــۆ  بــراوە،  بــۆ  پەنایــان  تەکنیکانــەن 

گێڕانــەوە.
لــە ڕۆمانــی هونەریــدا چەنــد جــۆرێ گێــڕەرەوە و چەنــد 
 )point of view( بینیــن  یــان  جۆرێکــی گۆشــەنیگا 
ــت  ــدەی شــاکەس دەزانێ ــە ئەوەن ــڕەرەوە هەی ــەن. گێ ه
ــە شــاکەس  ــر ل ــە کەمت ــەی ســنووردارە، هەی و بینینەک
دەزانێــت و دیســانەوە بینینەکــەی ســنووردارە، لــەو 

دۆخانــەدا ڕۆماننــووس زیاتــر لــە دەنگێــک بــەکار 
دەبــات بــۆ گێڕانــەوەی تــەواوی ڕووداوەکان. لــە 
ڕۆمانــی ڕۆژئاواییــدا فرەدەنگــی وەک تەکنیکێکــی 

گێڕانــەوە بەکارهێنانێکــی بەرفراوانــی هەیــە. هەشــە 
ــش  ــە کەســە مامناوەندییەکانی ــە شــاکەس و ل ــر ل زۆرت
دەزانێــت و دەســەاڵتی بەســەر تــەواوی ڕووداوەکانــدا 
هەمــوو شــت  واتــە  بێســنوورە،  بینینەکــەی  و  هەیــە 
ڕووداوەکانــەوە  هەمــوو  دواوەی  لــە  و  دەبینێــت 
ڕاوەســتاوە و وێنەی گرتوون و پیشــانیان دەدات. ئەو 
جــۆرەش پێــی دەگوترێــت “گێــڕەرەوەی هەموشــتزان”. 
کــە  بەپێــی تۆماشڤســکی  وەک ســتایلی گێڕانــەوەش 
جــۆر  دوو  ڕووســییە،  فۆرمالیســتی  ڕەخنەگرێکــی 
هەیــە، کــە یەکەمیــان بابەتــی و دووەمیــان خودییــە. لــە 
جــۆری بابەتیــدا گێــڕەرەوە یــان نووســەر ئــاگاداری 
خەیــاڵ  و  بیرکردنــەوە  تەنانــەت  شــتێکە،  هەمــوو 
جــۆری  لــە  کارەکتەرەکانیــش،  دەروونیــی  بــاری  و 
خودیــدا مــەرج نییــە گێــڕەرەوە هەمــوو شــت لەبــارەی 
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بزانێــت.٢ کەســایەتییەکانەوە 
لەیــال لــەم ڕۆمانــەدا “گێــڕەرەوەی هەموشــتزانە”؛ 
دەبــات و  بــەکار  گێڕانــەوەدا  لــە  بابەتــی  ســتایلی 
ــە  ــەو ڕووداوان ــکاو ئ ــی ل ــاوی کەســی یەکەم ــە ڕان ب
دەگێڕێتــەوە کــە خــۆی تێیانــدا ڕاســتەوخۆ بەشــدارە؛ 
ئەوانەشــی ســەبارەت بــە شــاکەس )ئامــە ڕەش( و 
کارەکتــەرە مامناوەندییەکانــی تــرن و ناڕاســتەوخۆ 
تــاک  بــە ڕانــاوی کەســی ســێیه می  ئاگاداریانــە، 
بــە  هاتنەگــۆ  نموونــەی  دەیانگێڕێتــەوە.  )ئــەو( 

ــن(: ــەم )م ــاوی کەســی یەک ڕان
)هەمــوو ڕۆژێ ســەرلەبەیانی، بــە پێــی پەتــی ڕام 
دەکــرد و دەچوومــە الی حەســەن تووتنچــی.( 

ل٨.
نموونــەی باســکردن بــە ڕانــاوی کەســی ســێیەم 

)ئــەو(:
و  دانیشــتووە  کــزی  بــە  دەمبینــی  )گەلــێ جــار 
دوو عانەکەیشــی نییــە، هــەر کــە بــەم شــێوەیە 
ــە خەرجییەکــەی خــۆم،  ــە ل ــە ســێ عان دەمبینــی، ل
بــێ ئــەوەی پێــم بڵــێ، دەچــووم جغارەکــەم بــۆ 
دەکــڕی، لــە بنــی باخەڵەمــدا دەمشــاردەوە، هــەر 
کــە چــاوی پێــم دەکــەوت، دەیــوت: پــاد ســوزیایە، 
دایگــد نەکوشــتەد؟ نــەووت ئــەڕا وەپــای پەتــی 

چیدەســە دەشــت؟( ل ١٠.
دوو  گێــڕەرەوە  ئەڵوەنــدا  ڕۆمانــی  لــە 
زمانــی  دەبــات،  بــەکار  زمــان  جــۆر 
گەورەیــی، کــە کوردییەکــی ســۆرانیی 
کــە  منداڵــی،  زمانــی  ســتانداردە، 
کــە  کەڵهوڕییــە  شــێوەزاری 
هەنــدێ  و  خانەقیــن  دانیشــتوانی 
پێــی  دەوروبــەری  ناوچــەی 
دەدوێــن. هەنــدێ دێــڕ و گفتوگۆشــی 
تێدایــە بــە تورکمانییــە و لــە پەراوێزدا 
ئــەم  کــوردی.  بــە  کــراوە  ماناکــەی 
و  گێڕانــەوە  زمانــی  لــە  ئاڵوگــۆڕە 
گفتوگۆکانــدا دەری دەخــات گێــڕەرەوە 
نەبێــت،  نووســەریش  خــودی  گــەر 
ئەحــالم مەنســوور یادگــه ی خــۆی 
پێ بەخشــیوە و ئازادی کردووە 
نــاو  ئــەو بچێتــە  بــە شــێوازی 

2  توماشفسکی، ل ١٣٢

و کۆاڵنەکانــی خانەقینــەوە و ڕووداوەکان  کووچــە 
نابێــت  بەوپــەڕی ســەلیقەوە بگێڕێتــەوە. “گێڕانــەوە 
بــە ڕۆمــان، تــا بــە زمــان بەرجەســتە نەکرێــت، جــا 

ڕاســتی.”٣ یــان  بــن  خەیاڵــی  ڕووداوەکان 

چنینی چیرۆک لە ئەڵوەندا
ڕۆمانــدا  لــە   )Plot( ســەرەکی  چیرۆکــی  چنینــی 
شــتێکی ئاســان و ســادە نییــە، تەکنیکــی خــۆی هەیــە و 
تاکتیکــی نووســەرانەی پێویســتە بــۆ ئــەوەی گــرێ بــە 
گــرێ و هەنــگاو بــە هەنــگاو ڕووداوەکان بناســێنرێن 
ڕووداوەکان  هێــدی  هێــدی  ئینجــا   ،)Exposition(
لوتکــە  بگەنــە  و   )Complications( هەڵبکشــێن 
دابکشــێن  هێــدی  هێــدی  دواتریــش  و   )Climax(
بــدەن  دەســتەوە  بــە   )Resolution( ئەنجــام  و 
و کۆتاییەکــی داخــراو یــان کراوەیــان بــۆ دروســت 

بکرێــت.٤
لــە   )protagonist-پرۆتاگۆنیســت( شــاکەس 
)ئەنتاگۆنیســت- بەرهەڵســتکار  پێویســتە  ڕۆمانــدا 
antagonist(ی هەبێــت، چەندیــن هاودژی هەبێت کە 
ســیفەتەکانیان پێچەوانــەی ئــەو بێــت، ئــەم ئامانجێکــی 
هەبێــت بــۆی تێبکۆشــێ و دژەکانــی بەربەســتی بــۆ 
دروســت بکــەن و بەرهەڵســتیی هەنگاوەکانــی بکــەن. 
ــن، دەشــێ  ــان نائاســایی ب دژەکان، کەســی ئاســایی ی
ئابــووری  بارودۆخــی  شــاکەس  بەرهەڵســتکاری 
بێــت، یــان کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری یــان ژینگــە و 
سروشــت دژایەتیــی بکــەن، گرنــگ ئەوەیــە چەندیــن 
وێســتگەی گرنــگ هەبێــت ڕێ لــە شــاکەس بگرێــت 
بــگات بــە ئامانــج، یــان کێشــە و بەربەســتی گــەورە و 

مەترســیداری بــۆ دروســت بــکات.
ئەحــالم مەنســوور لــە چنینــی چیرۆکــی ســەرەکیی 
ئەڵوەنــدا شــارەزایانە ئــەم کارانــەی کــردووە. ئامــە 
ڕەش شاکەســە و ژنێکــە چەندیــن ســیفەتی کەســێتیی 
ــە، تلیاککێشــە، بــەاڵم هــاوکات ژنێکــی  دژبەیەکــی هەی
هەقخــواز و هەقبێــژە، لــە کاتــی بەنگکێشــاندا ئالــوودە 
بــەاڵم چاونەتــرس و قسەلەڕوویشــە و  و مەســتە، 
ــی  ــە و نهێنی ــی خانەقین ــەی ژنان ــاوەڕی زۆرین ــی ب جێ
ئافرەتانــی  تایبــەت  بــە  الیــە،  خەڵکەکــەی  تــەواوی 
و  زەوتکــراو  و  چەوســاوە  بەرزەبروزەنگکەوتــوو، 

3  سرد االخر، ل٤٥ 
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ئەتککــراوی گەڕەکەکــە و شــارەکە. تەنانــەت هەنــدێ 
نهێنیــی  و  دەکــەن  پــێ  متمانــەی  پیاوەکانیــش  لــە 
خۆیانــی ال بــاس دەکــەن. ئامــە مێــرد بــۆ بێوەژنــان 
دەدۆزێتــەوە و ژن بــۆ پیاوانــی ژنمــردوو دەدۆزێتــەوە. 
پــەردەی کچانــی دەســتدرێژیلێکراو چــاک دەکاتــەوە و 
زۆڵەکانیــان لەبــار دەبــات، یــان بــە نهێنییــەوە دەبێتــە 
ــەی  ــەو مااڵن ــە ئ ــان دەدات ــر کۆرپەکانی ــان و دوات مامانی
کــە منداڵیــان نابێــت. لــەو شــارەدا چەندیــن کوڕوکچــی 
ناســنامەون هــەن و تەنهــا ئامــە ڕەش دەزانــێ کــێ 
ــەم  ــۆی ئ ــە ه ــە. ب ــێ نیی ــی ک ــێ منداڵ ــە و ک ــی کێی منداڵ
دوژمنــی زۆرە،  و  ئامــە ڕەش دۆســت  ســیفەتانەوە، 
ئەوانــەی بــۆ چارەســەری کێشــەکانیان ڕوو لــە ئامــە 
بــەاڵم  تایبەتــی ژنــان،  بــە  دەکــەن، خۆشــیان دەوێ، 
بــۆ  ژن  دەترســن  و  ئامەیــە  لــە  ڕقیــان  ژنانێکیــش 
مێردەکانیــان بێنێــت. پیاوانــێ خۆشــیان دەوێــت و داوای 
لــێ دەکــەن بــە دولبەرەکانیــان بگەیەنێــت، پیاوانێکیــش 
ڕقیــان لێیەتــی، چونکــە نهێنیــی تاوانەکانیــان دەزانــێ، 
بــە تایبەتــی کــە تاوانــی دەستدرێژیکردنەســەر ژنانــە 
پەیوەندییــە  لــە  کــە  مندااڵنــەی  بــەو  پەیوەندیــدارە  و 
دۆخانــە  ئــەم  بــوون.  دروســت  نادروســتەکانیانەوە 
ــە بەرژەوەندیــی ڕۆمانەکــەدا وەک  ملمالنێخولقێنــن و ل
)پرۆتاگۆنیســت(  شــاکەس  دژایەتیــی  ئەنتاگۆنیســت 

دەکــەن.

کات و شوێن لە ڕۆمانی ئەڵوەندا
ڕۆمــان خــۆی بــە تەنهــا نیشــتیمانێکی پــڕ لــە هاوواڵتییە، 
نووســەر دەیخوڵقێنێت. نیشــتیمانیش پێویســتە مێژووی 
هەبێــت و جوگرافیــای هەبێــت. ڕۆمــان چونکــە تەرکیــز 
دەکاتــە ســەر هەنــدێ لــە ڕووداوەکانــی ئــەو نیشــتیمانە، 
بۆیــە جوگرافیــا و مێژووەکەشــی دیاریکــراو دەبێــت. 
واتــە شــوێن و کات لــە ڕۆمانــدا پێویســتە دیــار بــن 
و ســنوورەکانیان بناســرێت. نــاوی ڕۆمانەکــە ئەڵوەنــە، 
لەمــەوە جوگرافیــای ڕۆمانەکــە بەبــێ خوێندنەوەشــی 
پانتایــی  خانەقینــە.  کــە  دەناســرێتەوە  و  دەزانرێــت 
دەوروبەره كــه ی  و  خانەقیــن  شــاری  ناوەنــدی 
ڕووداوەکانــی ئــەم ڕۆمانەیــان لــە خۆیــان گرتــووە، 
بــەاڵم چڕبوونــەوەی ســەرنج لەســەر گەڕەکێکــە کــە 
لەیــال و ئامــە ڕەشــی تێــدا ژیــاوە و مــاڵ بــە ماڵــی ئــەو 
گەڕەکــە بــە ژن و پیــاوەوە، بــە کــچ و کــوڕەوە، خاوەنی 
لــە  پێکــەوە  کارەکتەرەکانیــان  و  ڕووداون  چەندیــن 

پەیوەندی و ملمالنێدان و لە شــێوەی چیرۆکی الوەکی 
و پەیوەندیــدار بــە تــەوەری ســەرەکیی چیرۆکەکــەوە 

کــە بــە دەوری شاکەســدا دەســووڕێنەوە، چنــراون.
کات: پەنجاکانی ســەدەی بیســتەمە. کەشــی ڕۆمانەکە و 
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان و بارودۆخــی دەروونیــی 
ناوەکــی و دەرەکییــەکان،  کارەکتــەرەکان و گفتوگــۆ 
کوردســتان  کۆمەڵگــەی  دەرەبەگایەتیــی  قۆناغــی 
ئاغــا  حەســەن  کارەکتــەری  ڕێگــەی  لــە  دەردەبــڕن؛ 
و ڕەفتارەکانیــەوە دەخرێنــە ڕوو. ئاغــا بــە تــەواوی 
ــن  دەســەاڵتی خۆســەپینەرانەی دەردەکەوێــت و چەندی
ئافــرەت ئەتــک دەکات و چەندیــن پیــاو ناچــار دەکات 
قوربانییەکانــی دەســتی مــارە بکــەن و ئــەو مندااڵنــە 
بەخێــو بکــەن کــە لــە تــۆوی ئاغــا دروســت بــوون و 
ددانیــان پێــدا نانێــت. لــە قوربانییەکانــی ئاغا هەن خۆیان 
ــە کۆتایــی ڕۆمانەکــەدا  ــن. ل دەکــوژن و هــەن دەکوژرێ
باســی شۆڕشــی ١٤ی تەمــووز دەکرێــت کــە کۆتایــی بە 
دەســەاڵتی ئاغــاکان دێنــێ و زەوی به ســه ر جووتیاراندا 
دابــەش دەکات، ئەمــەش وا دەگەیەنێــت کاتــی ڕۆمانەکــە 
لــە ســەرەتای دەیــەی پەنجــای ســەدەی بیســت دەســت 

ــە بەردەوامــە. ــەو دەیەی ــی ئ ــا کۆتای پــێ دەکات و ت

کێشەکانی ناو ئەڵوەن
جــۆر  ســێ  بــە  کێشــەکان  ئەڵوەنــدا  ڕۆمانــی  لــە 

دەردەکــەون:
نێــوان  ملمالنێــی  چینایەتــی،  کێشــەی  یەکــەم: 
هــەژار و دەوڵەمەنــد، ئاغــا و بندەســتەکانیەتی.

ــاو  ــوان پی ــی نێ ــدەری، ملمالنێ دووەم: کێشــەی جێن
و ژن.

ســێیەم: کێشــەی کولتــووری، ملمالنیــی نێــوان ڕۆشــنبیر 
و ناڕۆشــنبیر، ملمالنێــی نــەوەکان لــە نێــوان کــچ و دایک 
و کــوڕ و بــاوک، کێشــەی نێــوان بــاوەڕدار و بێبــاوەڕ، 

مەزهەبــی و نامەزهەبــی.
لــە  نووســەر  چینایەتــی،  کێشــەی  بــە  ســەبارەت 
و  هەڵســوکەوت  و  کارەکتــەرەکان  وەســفی  ڕێگــەی 
دەرووننــاس  وێنەکێشــێکی  وەک  گفتوگۆکانیانــەوە، 
وێنــە  دەرەکییەکانــی  و  ناوەکــی  ملمالنــێ  وردی  بــە 
کێشــاوە. لــە دیمەنێکــی چوونــە قەبرســتانی نەجــەف 
کێشــەی  جوانــی  بــە  ئیمامــەکان،  زیارەتکردنــی  و 
بــەاڵم  کێشــاوە،  وێنــە  مەزهەبــی  و  بــاوەڕداری 
کێشــەی جێنــدەری لــە نــاو ڕۆمانەکــەدا زەقتریــن و 



الم مەنسوور
ئەح

رۆڤار
18

نــاو  لــە  دەتوانیــن  و  بەرجەســتەترینە 
پــێ  هەســتی  ڕووداوەکانــدا  هەمــوو 
بکەیــن. بەپێی ئــەوەی هەردوو گێڕەرەوە 
هەردووکیــان  و  ئافرەتــن  شــاکەس  و 
باوەڕیــان بــە ئاییــن و ئەفســانەکان نییــە 
ــە شــێوەیەک  ــژ و هەقخــوازن، ب و هەقبێ
کێشــەکان خراونەتە ڕوو کە دیدگایەکی 
فێمینیســتانەی تیــا هەســت پــێ دەکرێــت 
وەک  دەسەاڵتســەپێن  نێــری  کــە 
بوونەوەرێکــی نائاســایی بخاتــە ڕوو 
کە ناهەقی دەکات و دەچەوســێنێتەوە، 
چەوســێنراوەکانیش یــان دایــک یــان 
هاوســەر یــان دولبــەر و یــان کچانــی 
ئەتککــراون.  و  بەرزەبرکەوتــوو 
چەوســاوەکان  و  چەوســێنەرەکان 
بــە  هەردووکیــان  ڕۆمانــەدا  لــەم 
نووســەرەوە  الیــەن  لــە  مەبەســتەوە 
وەک دۆخــی نائاســایی خراونەتــە ڕوو، 
گێــڕەرەوە  کۆمێنتەکانــی  میانــەی  لــە 
لــە دۆخــی گەورەییــدا، واتــە نووســەر 
ــەو  ــوون ب ــی دژب خــۆی، بیروبڕوایەک
نادادپەروەرییــە و ناڕازیبــوون بەو 
دۆخــە، بــە بەرجەســتەیی دیارە، 
ناڕازیبوونــە  ئــەم  بــەاڵم 
دروشــمی  شــێوەی  لــە 
دەرنەبــڕراون،  زەقــدا 
ســیمبولئامیزانە  بەڵکــو 

وەک  هونــەری  زمانێکــی  بــە 
هەســتیان  پەیامئامێــز  ئامــاژەی 
نــوێ،  “ڕۆمانــی  دەکرێــت.  پــێ 
ــە  ــە پەیوەندیی ــەوێ گوزارشــت ل دەی
ــەوڵ  ــان ه ــکات، ی ــەکان ب کۆمەاڵیەتیی
لــە دروســتکردنی پەیوەندیــی  دەدات 
لــە  ئەمــەش  بێــت،  بەشــدار  نوێــدا 
جوانیناســانەوە  هۆشــیارییەکی 
ســنووری  کــە  هەڵدەقوڵێنــێ 
هۆشــیاریی ئاســایی تێدەپەڕێنێــت 
نــوێ،  ئاســۆی  دەیگەیەنێتــە  و 
نــوێ  ڕۆمانــی  ئەرکــی  بۆیــە 
ئــەوە نییــە وەعــز و تەلقیــن و 

ڕێنمایــی بــدات، بەڵکــو بەرجەســتەکردنی ڕوانینێکــی 
هونەرییــە، واتــە لێکدانەوەیەکــی هونەرییــە بــۆ جیهــان، 
هەروەهــا بینیــن و دۆزینــەوەی نوێیــە بــۆ پەیوەندییــە 
شــاراوەکان کــە لــە میانــەی ئــەم دۆزینەوانــەوە چێــژ 
دروســت  تامەزرۆیــی  و  ڕاکێشــان  و  دەخوڵقێــت 

دەبێــت.”٥

باکگراوندی پەروه ردەیی کارەکتەرەکان
ئەڵــوەن  ڕۆمانــی  شــتی  ســەیرترین  لــە  یەکێــک 
بــە  جۆربەجــۆرەکان  کارەکتــەرە  کــە  جنێوەکانــە 
جنێوانــەوە  ئــەو  ڕێگــەی  لــە  و  دەدەن  یەکتــری 
ــدی ڕۆشــنبیری و پەروەردەیــی کەســەکانی  باکگراون
ــەو ســەردەمە مێژووییەشــمان  ــە و ئ ــەو ڕۆمان ــو ئ نێ

5  انماط الروایة، ص ١٤ 
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بــۆ دەردەکەوێــت کــە پەنجاکانــی ســەدەی ڕابــوردووە.
نووســەری ئــەم ڕۆمانــە زۆر بوێرانــە و بەبــێ ئــەوەی 
یەک زەڕە سانســۆر لەســەر پیســترین جنێو کە ژنەکان 
یــان  یەکتــری دەدەن،  بــە  نــاو گەڕەکــدا  لــە شــەڕی 
پیــاوەکان بــە ژنەکانــی دەدەن یان پیــاوەکان بە یەکتری 
دیمەنەکانــی  بۆیــە  نووســیونی،  خــۆی  وەک  دەدەن، 
پێشــچاوی  دەکەوێتــە  بەرجەســتەیی  بــە  شــەڕەکان 
خوێنــەر و باوەڕپێکردنــی خوێنــەر بــە گێــڕەرەوە زیــاد 
جنێــو  دەزانێــت  هەمــوو خوێنەریــک  دەکات، چونکــە 
بەشــێکە لــە کولتــووری هەمــوو نەتەوەیــەک و وەک 
ــە،  ــی ئاســاییدا هەی ــی ژیان ــە واقعــی کۆمەاڵیەتی چــۆن ل
ــی کەســەکانی  ــی ژیان ــی کۆمەاڵیەتی ــە واقیع پێویســتە ل
گفتوگــۆ  ئــەم  نموونــە،  بــۆ  هەبــن.  ڕۆمانیشــدا  نــاو 

جنێوئامێزانــە کــە مشــتێکی خەروارەکــەن:
ــدا  ــەڵ کێ ــۆ لەگ ــدەر ت ــەی گان )کچــێ هــەی کوســوو، ه
شــەڕ دەکــەی هــا؟ هــەی قەحپــە ئەگــەر نازانــی مــن 
ــاوس  ــڕۆم. ت ــی جوان ــدواڵ خان ــی کچــی عەب ــاوس خان ت
خــان نەبــم گــەر ڕســوات نه كــه م، تــاوس خــان نەبــم 
گــەر ته رفتوینــد نەکــەم، گــەر تــاوس خــان بــم دەبــێ 
شــەواڵەگەد بکەمــە عه لــەم، تــاووس خــان نەبــم ئیــال 

کوســد دڕنــم..( ل ٢١.
)گــەواد ژنەگــەم لــە قاپــی دەرنێچــدە دەشــت وەعەبــا 
ــە  ــن چــاوود کەفت ــدەی؟ چوی ــورە دی ــە ک ــوو ل ــوود، ت ن

پــی؟( ل ٣٦.
ــەی  ــەی ه ــز، ه ــەی حی ــەرە ه ــە ق ــی فات ــوش ڕەحمان )ت

خوێــڕی، خــۆ هەمــوو شــار دەتناســن.( ل ١٧.

پەنــد و ئیدیــۆم و هەنــدێ دێــڕی گۆرانیــی فۆلکلۆریــی 
ناوچــەی خانەقیــن زۆر وەســتایانە و لــە جێی مەبەســت 
دانــراون و هەندێکیــان بــە زمانــی تورکمانیــن. نووســەر 
شــارێکی  خانەقیــن  بڵێــت  پێمــان  بــووە  مەبەســتی 
فرەکولتــوور و فرەزمــان و فرەمەزهەبــە. بــۆ ئــەوەی بە 
جوانــی و وردی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکان و ئاســتی 
دەرببڕێــت،  ڕۆمانەکــە  نــاو  کۆمەڵگــەی  هۆشــیاریی 
چوونەســەرقەبران،  و  پرســە  شــایی،  و  خوازبێنــی 
چوونەحــەج،  و  ناولێنــان  و  منداڵبــوون  مەراســیمی 
لــە  چوونەمزگــەوت، چوونەحەمامــی ژنــان و هتــدی 
هەموویانــدا  لــە  کــە  کــردووە  دروســت  ڕۆمانەکــەدا 
ڕووداو دەخوڵقێنــێ و لــە میانەیانــەوە الیەنــی دەروونی 
و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشــنبیریی کەســەکان پیشــان دەدات.

کۆژانی ژن لە ئەڵوەندا
نووســەری ڕۆمانــی ئەڵــوەن بــە مەبەســتەوە دەیــان 
چیرۆکــە  دەوروبــەری  لــە  الوەکیــی  چیرۆکــی 
ســەرەکییەکەوە چنیــوە و لــە هەمووشــیاندا ژانــی ژنێــک 
دەردەبڕێــت کــە ســتەمی جۆراوجــۆری لــێ کــراوە. لــە 
نێــو ئەوانــەدا کــچ هەیــە دایکــی ســتەمی لــێ دەکات، کــچ 
هەیــە مندااڵنــی کۆمــەاڵن ســتەمی لــێ دەکــەن، ژن هەیــە 
ــێ  ــە دەوڵەمەندەکــەی ســتەمی ل کارەکــەرە و خاوەنماڵ
دەکات و دەســتدرێژیی دەکاتــە ســەر، ژن هەیــە لەبــەر 
نــەداری ســتەمی جۆراوجــۆری لــێ دەکرێــت، ژن هەیــە 
لەبــەر ناچــاری دەبێتــە لەشــفرۆش، ژن هەیــە لەبــەر 
ــی  ــر دراوە، پەیوەندی ــی پی ــە مێردێک ــە زۆر ب ــەوەی ب ئ
نهێنــی لەگــەڵ پیــاوی تــر دەبه ســێت و لــە ئەنجامــدا 
بــە  هەیــە  ژن  دەکوژرێــت،  پیاوەکــەی  دەســتی  بــە 
دەســتی کوڕەکــەی دەکوژرێــت، ئیتــر دەیــان چیرۆکــی 
الوەکــی تێهەڵکێشــێکی هونەریــی جوانیــان بــۆ کــراوە 
و مەبەســتیش لێیــان بەرجەســتەکردنی کۆژانــی ژنانــە.
دەتوانیــن بــە دڵنیاییــەوە بێژیــن کــە خــودی مەبەســتی 
ســەرەکی لــە نووســینی ڕۆمانــی ئەڵوەنــدا گەیاندنــی 
ئــەم ژانــە و پەیامــی یەکســانیخوازانەیە. ئامــە ڕەش 
وەک شاکەســی ڕۆمانەکــە پشــتگیریی هەمــوو ژنانــی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــان دەکات ب ســتەملێکراو دەکات و هاوکاریی

کارە  ئــەم  بــکات.  ڕزگاریــان  کێشــەکانیان  لــە 
و  مــردن  لــە  و  ســەردەگرێ  هەندێکیــان  بــۆ 
کوشــتن ڕزگاریــان دەبێــت، بــەاڵم بــۆ هەندێکیــان 

ــا  ــە کوشــتن و تراژیدی ــان ب ســەرناگرێ و ئەنجامی
کۆتایــی دێــت. لــە کۆتایــی ڕۆمانەکــەدا ئامــە ڕەشــی 
شــاکەس، خۆیشــی دەبێتــە قوربانییەکــی تــری دەســتی 
پیاوێــک کــە خۆیشــی قوربانییەکــی دەســتی زۆردارێکــە. 
ــە، ئامــە  ــراوی حەســەن ئاغای مچــە کــە کــوڕی ددانپیان

دەکوژێــت.

پەیامی شیعرئامێزی ڕۆمانی ئەڵوەن
دەگەڕێتــەوە  گێــڕەرەوە  ڕۆمانەکــەدا  کۆتایــی  لــه  
ســەر وێنەکــەی کــە تەماشــای دەکــرد و بــە هۆیــەوە 
ــاد هاتــەوە کــە  ــە ی هەمــوو چیــرۆک و ڕووداوەکانــی ب
ــێ و  ــە دەدڕێن ــی هــات. وێنەک ــە کۆتای ــە کوشــتنی ئام ب
شــیعرێک بــۆ ئامــە ڕەش دەنووســێت کــە لــە نێــو ئــەو 
شــیعرەدا تــەواوی کۆژانــی ژن و پەیامــی ڕۆمانەکــە 



الم مەنسوور
ئەح

رۆڤار
20

چەنــد  لــە  درێــژە،  شــیعرەکە  دەکات.  بەرجەســتە 
دێڕێکیــدا بــەم شــێوەیە پەیامەکــە دەخاتــە ڕوو:

ئامە
ئامە مردی

بۆ دواجار چاوەکانت لەیەک نا و ماڵئاواییت کرد
ئەو جووتە چاوانەی

و  ئــاوارە  و  زۆڵ  منااڵنــی  ئارامــگای  هەمیشــە 
بــوون.. کڵــۆاڵن  و  دەربــەدەر  و  بێوەژنــان 

ئەو چاوانەی بێئارام و بێئۆقرە بوون
ئــەو چاوانــەی فرمێســکەکانی بووبوونــە دەرمــان 

و
تەنیا برینی هەژارانی سارێژ دەکرد

ئارام و دڵنەوایی پێ دەبەخشین
هێز و توانای باوەڕبەخۆهێنان و سەرکەوتنیانی 

پی دەبەخشین...
....

بەهەشتی دڵت
هەزاران هەزار داری خەمی تیا ڕوابوو

دڵت بەهەشتی هەژاران بوو
ئاوارە و دەربەدەر

بێوەژن و کچی هەڵخەڵەتاو
ئامە دەتویست

ئــاوە  بــەو  بکــەی  دڵــت  خوێنــی 
ی ییە و نا فســو ئە

تاوانی تاوانباران بشواتەوە
گوناهی گوناهباران ڕاستکاتەوە

هەمــوو دز و درۆزن و جــەردە و 
قاچاخچــی

هەمــوو فێڵبــاز و خوێنمــژ و ئاغــا و 
دەرەبەگەکانیش

بــەو خوێنــە پیــرۆزەی دڵــت ڕێگــەی 
خراپەکانیــان  لــە  و  بگــرن  ڕاســت 

بخەیتــەوە دووریــان 
کــە  گێــڕەرەوە  کۆتاییــدا  کۆتایــی  لــە 
لەوپــەڕی  خــۆی،  نووســەر  دەکاتــە 
بێئومیدیــدا شــیعرەکەش دەدڕێنێــت 
دەدات  فڕێــی  وێنەکــە  وەک  و 
حەبێکــی  بــەر  دەباتــە  پەنــا  و 
ئارامبەخــش بــۆ ئــەوەی خــەوی 
وەک  ئەمــەش  لێبکەوێــت. 

ناڕەزاییــەک بەرامبــەر بــە کۆژانــی ژنــان، بەرامبــەر 
بەردەوامیــی  بەرامبــەر  و  کۆمــەڵ  نادادپەروەریــی 
ســتەم. دەشــکرێت وا لێــک بدرێتــەوە کــە مەبەســتی 
درێــژەدان بێــت بــە خەباتــی هەقخوازانــەی ڕۆژانــەی 
ژیانــی ئامــە ڕەش، بــەوەی ئــەو خووگرتــوو بــە تلیــاک 

ئارامبەخــش. بــە حەبــی  ئــەم خووگرتــووە  بــوو، 

دەرەنجام:
ــە ســەرەتای  ــە ل ــەو ســێ پرســیارەی ک ــە وەاڵمــی ئ ل
تاوتوێــی  لــە ســۆنگەی  و  کردمــان  لێکۆڵینەوەکــەدا 
وەک  خااڵنــە  ئــەم  دەتوانیــن  وردی،  بــە  ڕۆمانەکــە 

ئەنجــام بخەینــە ڕوو:
ئەڵوەنــدا،  ڕۆمانــی  لــە  مەنســوور  ئەحــالم  یەکــەم: 
پەیــڕەوی داب و نەریتــی ڕۆماننووســینی بــە تــەواوی 
شــارەزاییەوە کــردووە. ئەگەرچــی ئەڵــوەن ئەچێتــە 
ــەاڵم  ــەوە ب ــی ڕیالیســتی کۆمەاڵیەتیی ــەی ڕۆمانێک خان
سەرنجڕاکێشــانه   و  کارا  ڕۆماننــووس  فەنتازیــای 
چیرۆکەکــەی چنیــوە، گرێگەلــی دروســت کــردووە، 
بــەدەم  و  هەڵکشــاندووە  ڕووداوەکانــی  وەســتایانە 
سەرســامکردنی خوێنــەرەوە کێشــەکانی تــا چڵەپۆپــە 
کۆتاییەکــی  و  داکشــاوە  هێــدی  هێــدی  و  بــردووە 

تراژیدیــی بــۆ دروســت کــردووە.
تــا  وشــە  یەکــەم  لــە  جێنــدەر  کێشــەکانی  دووەم: 
کۆتاوشــەی ڕۆمانــی ئەڵــوەن بەرجەســتە کــراون و بــە 
ــی ڕۆشــنفکرانەی فێمینیســتانە ڕووداوەکان  دیدگایەک
ــە ڕوو.  ــڕەرەوە و شاکەســەوە خراونەت ــەن گی ــە الی ل
هەردووکیــان بــە شــێوازی خۆیــان وەک تێکۆشــەری 
ڕێگــەی دادپــەروەری و یەکســانی کۆشــش دەکــەن. 
شــاکەس ئەگەرچــی لــەو تێکۆشــانەدا دەبێتــە قوربانــی، 
بــە  شــیعرێکە،  کــە  ڕۆمانەکــەدا  پەیامــی  لــە  بــەاڵم 
زیندوێتــی دەمێنێتــەوە. گێــڕەرەوەش ئەگەرچــی لــە 
کۆتاییــدا نائومێدانــە پەنــا دەباتــە بــەر دەرمانــی خــەو 
بــۆ ئــەوەی لــەو واقیعــە دای ببڕێــت، بــەاڵم ئەوەشــیان 
وەک جۆرێــک ناڕەزایەتــی لــەو نادادپەروەرییــە تۆمــار 

دەکات.
لــە  ئــەوەی  وەک  مەنســوور،  ئەحــالم  ســێیەم: 
لــە  و  بــووە  بوێــر  ژنێکــی  خۆیــدا  کەســێتیی 
ــە ڕای خــۆی  نووســینەکانیدا بێدەربەســتانە و ئازادان
دەربڕیــوە، لــەم ڕۆمانەشــدا مەبەســتی بــووە هاندەری 
بوێــری و چاونەترســیی ژنــان بێــت چ لــە ژیــان و 
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چ لــە نووســیندا. هەڵبژاردنــی کارەکتەرێکــی وەک ئامــە 
هەقبێــژ و هەقخــواز، نەتــرس و تێکۆشــەر، هەروەهــا 
هەڵبژاردنــی گێڕەرەوەیــەک کــە بــە تــەواوی ئازادییــەوە 
ئاشــکرا  نهێنییــەکان  و  دەڵێــت  نەوتــراوەکان  هەمــوو 
دەکات، مەبەســتیه تی ژن هــان بــدات خۆیــان دەربــڕن و 

ســڵ لــە هیــچ نەکەنــەوە.

سەرچاوەکان
ئەحــالم مەنســوور، ئەڵــوەن، ڕۆمــان، دەزگای چــاپ و 

پەخشــی ئــاراس، هەولێــر، ٢٠٠٤.
ڕێــزان ڕەحمــان خــدر، تەکنیکــی گێڕانــەوە، یەکێتیــی 

هەولێــر، ٢٠١٢. کــورد،  نووســەرانی 
توماشفســکی، نظریــة المنهــج الشــکلی، ترجمــة، ابراهیــم 
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د. کارزان عەبدولرەحمان موراد

داخراویــی هــەر کۆمەڵگەیــەک دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد هۆیــەک، کــە نــەک لــە خۆیــەوە دروســت بووبێــت، بەڵکــو 
چەنــد هۆیەکــی هەیــە. ئەگــەر بــە درێژایــی مێــژوو ســەیری ئــەم بابەتــە بکەیــن، بنەماکــەی هــەر لــەو کاتــەوە تاکــو 
ــووی  ــەاڵم هەم ــەوە، ب ــۆ ئ ــووە ب ــۆ ب ــەری ه ــە الوازی کارەکت ــردووە، ئەگەرچــی ژن ب ــاو دروســتی ک ئێســتا پی
ــت و  ــا بێ ــاوە و ویســتوویەتی هەمیشــە ئاغ ــز دان ــە بەهێ ــە خــۆی هەمیشــە ب ــر ک ــەی ت ــۆ الیەنەک ــەوە ب دەگەڕێت

الیەنەکــەی تــر الواز.
هەڵبەتــە ئەمــە هــەروا بــۆ فیــز نەبــووە، بەڵکــو دەچێتــە قاڵبــی هەســتکردن بــە کەرامەتێکــی بــەرز بــۆ خــۆی، نــەک 

بــۆ الیەنەکــەی تــر.
یەکــەم هــۆ بــۆ ئــەوە وشــەیەکە بــە نــاوی )ئابــڕوو( یــان )ئابڕوومەنــدی(. ئەمــەش تەنهــا پیــاو لەبــەر خــۆی 
دەیســەپێنێ و دەبــێ ئافــرەت ڕەچــاوی بــکات و ئەگــەر هاتــوو لــە مانــای ئــەو وشــەیە الی دا، ئــەوە واتــە ) 

بێئابڕوویــی(. ئەمــەش هێزەکــەی زۆرتــر دەکەوێتــە ســەر پیــاو.
ئــەم دیاردەیــە لــە کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــدا زۆرتــر بــە زەقــی دەردەکەوێــت. هۆیەکەشــی ئەوەیــە کــە هــەوڵ 
ــوی  ــی ئەودی ــواری بینین ــە ب ــووە ل ــچ ســەرکەوتنێک نەب ــدا و هی ــۆ ســەرکەوتن بەســەر نەخوێندەواری ــووە ب نەب
ڕۆشــنبیری لــە پشــتی دەریاکانــەوە. واتــە داخســتنی ســنوور و تێکەاڵونەبــوون لەگــەڵ شارســتانیەتی میللەتانــی 

گرنگیی ئەدەبی فێمینیستیی كۆمۆنیستیی 
یاخی لە کۆمەڵگەی داخراودا
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ــەی بەســتراوی  ــدێ بازن ــان بەســەر هەن ــە توانیی ــر ک ت
ــاز بــدەن. ــدا ب ژیان

شــایەنی ئاماژەیشــە کــە ئاییــن ڕۆڵێکــی بــااڵی هەبــووە 
ــەت  ــە تایب ــوارەدا، چــون نەیویســتووە مــرۆڤ، ب ــەو ب ل
ئافــرەت کــە بووەتــە هــەرە گرنگتریــن خاڵــی ئــەم بابەتــە 
و  عەیــب   ( وشــەی  دروســتبوونی  هــۆی  بووەتــە  و 

ئابــڕوو( و هیــی تــر.
ئاییــن هەنــدێ خاڵــی جۆراوجــۆری داناوە و یەک دانەی 
پیــاو ناگرێتــەوە. زۆربــەی ئــەو خااڵنــە بــۆ داگیرکردنــی 
هێــزی ژن و نەهێشــتنی لــە ناوەڕاســتی کۆمەڵگــه  و 
دوورخســتنەوەیەتی لــە هەمــوو گۆڕەپانەکانــی ژیــان 
بــۆ  کۆمەڵگــە  بەشــداریکردنی  لــە  قوفڵکردنیەتــی  و 

پێشخســتنی.
ئیزدواجیەتــی فیزیکیــی مــرۆڤ لــە تەنهــا پیــاو و تەنهــا 
ئــەم  دروســتبوونیەوە  لــە  بەڵکــو  ناوەســتێ،  ژنــدا 
دینامیەکیەتــه  فیزیکییــە کارەکتەرێکــی ناوەڕاستیشــی 
جنــس،  دوو  ڕەگــەزی  ئەویــش  کــردووە.  دروســت 
جنســەکە  هــەردوو  بڵێــی  وەکــو  کــرد  وای  ئەمــەش 
ئــەوە  لەبــەر  نەکــردووە،  جیاکردنەوەیــان  قبووڵــی 
دروســت  ئەفســانە  دوای  لــە  ئەفســانە  داوە  هەوڵــی 
بــکات تــا پشــتگیری لــەم دووڕەگییــە بــکات، جــا هەوڵــی 
داوە چەندەهــا خواوەنــد دروســت بــکات و شــێوەی 
هــەردوو ڕەگەزەکــەی تێــدا بداتــە ڕوخســار و شــێوەی. 
لەبــەر ئەمــە، کاتێــک زانســتی دەروونــی پەیــدا بــوو، 
زانــاکان هەوڵەکانیــان خســتە گــەڕ تاکــو جیاکردنــەوەی 
نێــر لــە مــێ زیــان بــە مرۆڤایەتــی ئەگەیەنــێ و یاســا 
ســەرکوتکەرەکان لــە هێــزی چاالکــی کــەم ئەکاتــەوە.
گۆســتاف یۆنگــی زانــای سویســری یەکێــک لــەو نموونە 
ــاوی  ــاودا دەرخســت و ن ــە ڕەگــەزی پی ــەی ل کاریگەران
ــە  ــزی )مــێ( ل ــە هێ ــا( و پێناســەی کــرد ب ــا )ئەنیم ــێ ن ل
هێــزی  بوونــی  ئــەوەش  بەرانبــەر  )نێــر(دا.  ڕەگــەزی 
ــە ) آنیمــۆس(  ــە ب ــە ڕەگــەزی مــێ ك ــری داپۆشــراو ل نێ

ــرد.١ پێناســەی ک
دکتــۆرە نــه وال ئه لســعداوی لــە کتێبــی )ااالنثــى هــی 
األصــل(دا دەڵــێ: لە الیەنــی فیزیۆلۆجی و بایۆلۆجییەوە 
شــتێک نییــە بــە نــاوی پیــاو ١٠٠٪ و ژن ١٠٠٪، بــەاڵم 
هۆرمۆناتــی جنســیی نێــر و مــێ تێکەڵــن و لــە کاتــی 
مــێ  نێــر الی  ئەندامــی  لــە  هەنــدێ  دروســتبوونیاندا 
ــا  1  األدب النســائی، هــل هــو ظاهــرة اســتثنائیة؟ ریت
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دەمێننــەوە و لەوالشــەوە هەنــدی ئەندامــی مــێ الی نێــر 
دەمێننــەوە، تەنانــەت لــە ژیانــی هــەردوو ڕەگەزەکەشــدا 

ــەوە.٢ ــر و مــێ ئەمێنێت ــی نێ هۆرمۆنات
بابەتــی  ســەر  بخەینــە  تیشــک  ئــەوەی  لەبــەر  جــا 
یاخیبوونــی ڕەگــەزی مــێ لــە کۆمەڵگــەی پیاوســاالریدا، 
بــە تایبــەت لــە کۆمەڵگــەی خۆمــان لــەم ســەردەمەدا، 
پێــش ئەمــە هــەوڵ دەدەیــن نموونەیــەک لــە یاخیبوونــی 
ڕەگــەزی مــێ بخەینــە ژێــر بــاس و لێکۆڵینــەوە، بەڵکــو 
بتوانیــن چارەســەر، یــان هــەر نەبــێ، بــۆ زانین ســوودی 
لــێ وەربگریــن. باســکردنیش لەســەر ئەمــە ئەوەیــە لــە 
یاخیبوونــی مێــدا هۆرمۆنــی نێــر زاڵتــر دەبێــت، نــەک بــە 
شــێوەیەکی گشــتی، بەڵکــو لــە هەنــدێ کەســدا. ئــەوەش 
کارەکتــەری  الیەنێکــی  زاڵبوونــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
و ئەویــش بــا نــاوی لــێ بنێیــن کارەکتــەری ئەدەبــی، 
ئــەو  نەتوانێــت  ڕەنگــە  حاڵەتــەدا  لــەم  مــی  چونکــە 
ــە،  ــردا هەی ــە نێ ــد ل ــە ڕوو، هەرچەن ــەواوە بخات ــزە ت هێ
بــەاڵم خــۆ دەتوانــێ هەســتی نێریــی خــۆی دەربخــات، 
ئەگەرچــی لــە ڕێگــەی نووســین و ئەدەبیــات و تەنانــەت 

ــت. ــی کۆمەاڵیەتییشــدا بێ ــدێ بابەت ــە هەن ل
بــە  دیــارە کــە مــن فێمینیســتی کۆمۆنیســتی دەکــەم 
ــەوەی الیەنگیــری کۆمۆنیســتم،  ــەر ئ ــەک لەب ــە، ن نموون
کــە  مرۆڤێــک  هەڵوێســتی  وەکــو  نەبــێ،  هــەر  بــەاڵم 
بیرکردنــەوەی چەپــی هەڵبژاردبــێ بــۆ ژیانــی و پێــی 

ــۆ  ــرێ و ب ــە هەڵبژێ ــەم بیرکردنەوەی ــووە ئ ــاش ب ب
چارەســەرکردنی ئــەم الیەنــە کــە جێگــەی باســە، 

ــوە. ــە باشــی زانی ب
ژێــر  دەخەمــە  چــەپ  خانمەنووســەریکی  لێــرە 

ــوو،  ــرەت ب ــا ئاف ــەک تەنه ــەوەی ن ــەر ئ ــەوە، لەب لێکۆڵین
به ڵكــو وەکــو یاخییــەک لــە یاســا و ڕێســای پیاوســاالری 
مــێ و  بازنــەی ســەرکوتکردنی  لــە  و دەربازبوونــی 
بەســتنەوەی بــە وشــەی )عەیــب( و ) ئابــڕوو(ی ئــەم 
لەژێــر  وتمــان،  وەکــو  کــە  نوانــد  خــۆی  کۆمەڵگەیــە 
پیــاو  بەهێزکردنــی  کولتــووری  و  ئاییــن  کاریگەریــی 
لــە نێــو چــوار دیــواری بێــدەرگای  و قوفڵدانــی مــێ 
جەهالەتــدا بــوو. »ئەحــالم مەنســوور« وەکــو نموونــە 
ئــەوە نانوێنــێ کــە تەنهــا ئــەو بــووە لــەم قاڵبــە دەربــاز 
بــووە، بەڵکــو لەســەر ئاســتی مێــژووی کوردســتان لــەم 
جــۆرە زۆر هــەن، بــەاڵم ئێمــە لێــرەدا وەکــو نموونەیەک 

ــوال الســعداوی، المؤسســة  ــى هــی األصــل، ن 2  األنث

العربیــة للدراســات والنشــر، الطبعــة األولــى، ١٩٧٤، ص ٧٩.
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ئەممــان هەڵبــژارد، چونکــە ســەردەمە ســەردەمێکی 
یاخیبوونــە  جــۆرە  ئــەم  کــە  بــوو  ناســک  زۆر 

ســەرهەڵبدات.
ڕەنگــە مامۆســتا ئەحــالم هەلومەرجێکــی گونجــاوی 
دەســتکەوتبێت تاکــو بتوانــێ ئەمــە ئەنجــام بــدات، 
ــە  ــی لەگــەڵ ئافرەتانێــک کــە ب ــە تێکەاڵوبوون هــەر ل
ســەردەمێکدا  لــە  و  نەبوونــە  موســوڵمان  ئاییــن 
کاریگەریــی  بەریتانــی  داگیرکــەری  کــە  ژیــاوە 
تەنانــەت  لەســەر زۆر شــت هەبــوو و دواجــار 
شــێوە  و  ژنــان  ئــازادی  دەرخســتنی  لەســەر 
ڕەفتارێــک کــە لــە پێشــچاوی خەڵــک دەیانکــرد کــە 
لــە سیســتەمی شــارەکەدا نەبــوو و ڕەوشــتی ئــەو 
ــاو دەبــرا،  ئافرەتــە بێگانانــە کــە بــە پێشــکەوتن ن
ئەوجــا ســەرەڕای ئــەوەش، لە ســەردەمێک ژیاوە 
كــە بــاوی کۆمۆنیســت بــوو و یەکێتیــی ســۆڤێت 
ــان دەکــردە ســەر  ــر کاری و سیســتەمەکەی زۆرت
ڕۆشــنبیریی فیکــر و هۆشــی هەمــوو گەنجەکانــی 

ــەو ســەردەمە. ئ
ئەحــالم  خوالێخۆشــبوو،  مامۆســتای  ئەگــەر 
خــۆی  وەکــو  هەڵســوکەوتەكانی  و  مەنســوور 
ــە نێــو چ خانەوادەیەکــدا  بخوێنینــەوە و بزانیــن ل
خاڵێکــی  دەبێتــە  ئەویــش  بــووە،  پــەروەردە 
تــری ئــەو یاخیبوونــە کــە باوکــی فەرمانبەر 
بــووە و ئــەو کاتــە جیاوازییەکــی ژیانیــی 
ــەر  ــوان فەرمانب ــە نێ ــووە ل گــەورە هەب
هــۆی  بــە  ئەویــش  کرێــکاردا،  و 
سیســتەمی  هــەردوو  ملمالنێــی 
ســەرمایەداری و سۆسیالیســتی کە 
لــە پێشــبڕکێیەکی گــەورەدا بــوون 
بــۆ سەرخســتنی سیســتەمەکەیان، 
وەکــو بڵێــێ گۆڕەپانــی ئــەم شــوێنانە 
ملمالنێیــە،  ئــەو  شــوێنی  بووبــووە 
لــەو  هــەر  خانەقینیــش  هەروەهــا 
لەگەڵــدا  ئێستایشــی  و  ســەردەمەوە 
بێــت، شــارێک بــووە هەندێــک ژیانــی 
دیموکراســیی تێــدا بــووە و بەڵگــەش 
بــۆ ئــەوە ئەوەیــە کــە مەســیحی 
و  کاکەیــی  و  موســوڵمان  و 
ــان و  ــەوە دەژی ــە بەیەک جوولەک
نێوانیانــدا  لــە  کێشــەیەک  هیــچ 

نەبــووە و کــورد عــارەب و و تورکمــان و هیــی تریــش 
کــە  کــرد  وای  ئەمــەش  ده ژیــان،  جیــاوازی  بەبــێ 
تێکەڵبــوون ببێتــە یاســایەکی ئەخالقیــی بــێ غەلوغەش.
ڕەنگــە مامۆســتا ئەحــالم هــەر الســایی ژیانــی ئەوانــی 
تــری پــێ خــۆش بووبێــت بــە هــۆی نزیکبوونــی جێــی 
نیشــتەجێبوونی لــە ئەوانــی تــر. مامۆســتا ئەحــالم لــە 
یەکێک لە نووســینەکانیدا بە ناوی »خەون و خوێن« 
دەڵێــت: »مــن پەلکەزێڕینەیەکــم لــە ئاســمانی تاریکــدا 
كــە هەمیشــە هــەر ونــم، بــۆ ئــەم ونبوونــە هــەر کۆتایی 
نایــەت، نــا نــا.. لــە بازنەیەکــی بەتاڵــدا ناســووڕێمەوە، 
دەزانــم چــی دەکــەم و کام ئەســتێرە بۆنم دەکات، زۆر 
جــار ڕەنگەکانــم لــە یەکــدی جیــا نابنــەوە، هەریەکــە و 
بــەرەو تەوەرێــک بــاڵ دەگــرن، خۆشــم، واتــە ڕۆحــم، 
نازانــم لــە نــاو کام ڕەنگدایــە، هــەر کــە ڕەنگــەکان 
دەلکێنــەوە بەیەکــەوە، ئــازاد دەبــم و تلیاکێــك دەکێشــم 
کــە بریتییــە لــە وشــە، نــا نــا، لــە نوقــڵ ناچــن، بەڵکــو لــە 
فرمێســک دەچــن، ســوێرن، شــیرین نیــن، تاڵــن، یــەک 
بــە یــەک وشــەکانم دەکێشــم و بەنــگ دەبــم و وڕێنــە 
دەکــەم، جــاری وا هەیــە ڕەنگێکــم دادەبــەزێ بــو نــاو 
زیندانێــک لــە زیندانەکانــی جیهــان، یــان گۆڕێــک لــە 
گــۆڕە بێنــازەکان کــە خاوەنەکانیــان لەدایــک بــوون و 
مــردوون بــێ ئــەوەی بژیــن، یــان هەنــدێ جــار لــە نــاو 
ســێبەرێکی ڕەشــدا ون دەبــم، ســێبەرێک کــە گەمــاڕۆم 
دەدا و نابــم بــە خــۆم، ســێبەرە بێڕەنگــەکان بــە پەتــی 
ــە  ــم جــەڕ دەدەن، جــارێ واش هەی ســێدارەکانیان مل
ــن وەکــو  دێرەکانــم دەبــن بــە پــەت، بــە ملمــدا دەئاڵێ
گــەاڵکان  دەکــەن،  وشــک  تەمەنــم  گەاڵکانــی  الوالو 
هەڵدەوەرێنــەوە ســەر شۆســتەکان، پیتێکــم دەبێتــە 
مــار و پیتەکانــی تــرم دەبــن بــە کەلەپچــە و مەچــەک و 
قاچەکانــم دەگــرن، وشەکانیشــم دەبــن بــە دووپشــک و 
ژەهــر دەرخــواردی مەرەکەبــی پێنووســەکەم دەدەن، 
نووســین الی مــن جۆرێکــە لــە دەرمانخواردکردنــی 
شــانەکانی مێشــکم و خڕۆکــە ســوور و ســپییەکانی 

خوێنــم.
لــە دەســتی چەپمــدا کلیلێــک هەیــە کونــی قنگــی مرۆڤــە 
دۆڕاوەکانــی پــێ دەکەمــەوە، خشــتێکیش لــە ســەر 
ــە  ــدەم ل ــە، دەشــزانم ئایین ــاوی ئاییندەی ــە ن ســنگم دای
زیندانێکــدا تــەواو دەکــەم کــە نــاوی دەفتــەرە، بۆیــە 
هەمیشــە بــە قیســت گیــان دەدەم و دەمــرم و نامــرم.«
لێــرەدا مامۆســتا ئەحــالم هەســت بــە نامۆبوونــی خۆی 
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و ڕەگەزەکــەی دەکات، تــا هێــزی تێدایــە پێنووســەکەی 
ژیانــی  دەرگاکانــی  هەمــوو  چونکــە  ئەهێنــێ،  بــەکار 
ئازادیــدا  بــەدوای  هەمیشــە  داخــراوە،  لــێ  ئــازادی 
ــۆ و  ــەکات کــە ب ــان ئ ــە ژی ــی ل دەگــەڕێ، هەمیشــە گلەی
چــۆن وای بەســەر ئــەم ڕەگــەزەدا هێنــاوە؟ هەرچــی 
ــە ســەر  ــە، دەڕژێت ــەی ئاســمان و زەوی هەی ڕق و کین
ــان  ــێ بڕیــوە و دەرگاکانی ــان ل ڕەگەزەکــەی و دەرەتانی
ئــەو هەمــوو شــتە نالەبــارەی  لــێ داخــراوە، کەچــی 
باشــی  بــە  بگێڕیتــەوە،  هەڵــی  دێ،  ئەوانــدا  بەســەر 
دەچێتــە قازانجــی ڕەگەزەکــەی تــر بــێ ئــەوەی هیــچ 

خــۆی مانــدوو بــکات.
ئۆجــەاڵن دەڵــێ: ئەگــەر ویســتت کۆمەڵگەیــەک ئــازاد 
بکــەی، یەکــەم جــار مێشــکی ژن ئــازاد بکــە، چونکــە 
بەبــێ ژن هیــچ کاتێــک بــە کۆمەڵگــە ناوتــرێ ئــازاد، 
ئاخــر ئــازادی واتــە هەمــوو مرۆڤێــک، ئەگــەر الیەنێکــی 
ــی  ــە چــۆن ئەکــرێ پێ ــا، ئەم ــر ن ــەوی ت ــوو و ئ ــازاد ب ئ

بوتــرێ ئــازادی؟
ــە هەمــوو ئەدەبیــات و سیســتەمی  ئــەم ئازادیــی ژنــە ل
بەرپابوونــی  لــە  و  دیــارە  زەقــی  بــە  مارکســیزمدا 
مارکســیزمدا ئەمــە نــەک تەنهــا نووســینێکە و بــەس، 
بەڵکــو کاری پــێ کــراوە و لــە هەمــوو ئــەو دەوڵەتانــەدا 
کــە ئــەم سیســتەمەیان بــەکار هێنــاوە، ژن یــان ئافــرەت 
هیــچ جیاوازییەکــی نەبــووە لەگــەڵ ڕەگــەزی نێــردا، 
مەگــەر لــە ڕووی فیزیکییــەوە نەبێــت، ئەگینــا هــەردوو 
لــە نێــو سیســتەمەکەدا وەکــو یــەک و شانبەشــانی یــەک 

ــووە. ــان هەڵگرت ــاری ژیانی ــان ب هەم
مامۆســتا ئەحــالم لــە شــارێکی وەکــو خانەقیــن لەدایــک 
بــووە و ژیــاوە، لــە خانەقینیــش سیســتەمی مارکســیزم 
لــە ســەرەوەی قوتابخانــە ڕۆشــنبیرییەکان بــووە کــە 
و  ئەدەبدۆســت  هۆشــی  و  بیــر  لەســەر  کاریگەریــی 
کەســایەتیی  و  نووســەر  و  ئەدیــب  و  هونەردۆســت 
شــارەکە بــووە و تاکــو ئێســتاش ڕەنگــە ڕەنگدانــەوەی 
ڕیــژەی  بێــت،  ژمــاردن  بــە  ئەگــەر  کــە  بێــت  ئــەوە 
و  سیاســی  کەســایەتیی  و  مامۆســتا  و  ڕۆشــنبیر 
زانســتی و هونەرمەنــد و وەرزشــەوان و... لــە هەمــوو 
لــە  بەڵکــو  بــووە،  زۆرتــر  کوردســتان  شــارەکانی 

عێراقیــش. شــارەکانی 
لە نووســینێکیدا بە ناونیشــانی »دیس تۆپیا« مامۆســتا 
ئەحــالم زۆر بــە داخــەوە باســی خــەون دەکا. تەنهــا 

ــە،  خــەون، ئەمــە هێشــتا بێدارییــش نەبــووە، خەون
ئیتــر دەبــێ لێــرەدا بزانــرێ چــی تراجیدیایــەک 
»لــە  دەڵێــت:  هاتــووە.  ڕەگــەزەدا  ئــەم  بەســەر 

چاڵێکــی دوو مەتریــدا مەاڵســم داوە، مردووەکانــی 
چــواردەورم، نامــە و زەردەخەنــە و گــوڵ دەگۆڕنــەوە، 
چاوەکانــی  تەنهــا  خەونێکــە،  خەریکــی  و  هەریەکــە 
لــە  قاچەکانــم  بۆیــە  بــوون،  کوێــر  مــن  خەونەکانــی 
شــوێنی خۆیانــدان و تەنهــا گوێــم لــە خورپەخورپــی 
بــۆ زانینتــان، جیاوازییەکــی زۆر  دڵــە مردووەکەمــە، 
لــە نێــوان دڵــی مــردوو و دڵــی زینــدوودا نییــە، دڵــم 
ــە خــەون  ــە، جــاران حــەزی ل ــە ڕەنگــی خەون حــەزی ل
دەڵێــن،  وەک  منداڵیمــەوە،  لــە  هــەر  چونکــە  نەبــوو، 
منداڵێکــی بێخــەون بــووم، شــەو و ڕۆژ هــەر خەریکــی 

بــووم.« زیندەخــەون 
مامۆســتا ئەحــالم لــەم بابەتــەدا بــە ڕاشــکاوی دەڵــێ 
هیــچ جیاوازییــەک نێــوان دڵــی زینــدوو و دڵــی مــردوودا 
نییــە! هەروه هــا دەڵــێ: »دڵــم حــەزی لــە ڕەنگــی خەونــە، 
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لــە  چونکــە  نەبــوو،  خــەون  لــە  حــەزی  جــاران 
منداڵییــەوە بێخــەون بــووم.«

ئــازادی  واتــای  بــە  خەونــەکان  تێکســتەکەدا  لــە 
زیندانــی  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  پێشــان  هاتــوون، 
دەریــای جەهالەتــی کۆمەاڵیەتیــدا بــوو، بــەاڵم ئێســتا 
هەرچەنــدە تەمــەن چــوو، ئەمیــش ئــازاد کــرا، بــەاڵم 
لــە  چ ئازادییــەک؟ جــا بۆیــە دەڵــێ دڵــم حــەزی 
ڕەنگــی خەونــە )هەڵبــەت کــە هێشــتا لەژێــر دەســتی 
ــوو(. جــا ئەمــە  ــدا ب ــی کۆمەاڵیەتی یاســای قیزەوەن
هــۆی ســەرەکیی یاخیبوونیەتــی وەکــو مافێکــی 
ــازاد و هەڵبژاردنــی یاخیبــوون  ڕەوای ژیانێکــی ئ
خەونــی  ئازادییــش  و  ئازادییــە  لەبــەر  تەنهــا 

هەمــوو مرۆڤێکــە، بــە تایبــەت ژن.
ــا باســی ئەحــالم مەنســووری  ــەم مێدی ــە ک ڕەنگ
بــووە  هــۆ  هەمــان  هــەر  ڕەنگــە  یــان  کردبــێ 
کــە تەنانــەت خۆیشــی نەیتوانیــوە بــە خەســتی 
کــە  بــکات  تەنگوچەڵەمەیــە  هەمــوو  لــەو  بــاس 
ڕووبــەڕووی ڕەگــەزی مــێ بووەتــەوە. ئەمــەش 
ــەوە ده رده خــات کــە مامۆســتا ئەحــالم تەنانــەت  ئ
خێزانەکەیشــی جــێ هێشــت و هەتاکــو کۆچــی کرد، 
ئــەو  لەگــەڵ  هەبــوو  پەیوەندیــی  دەگمــەن  بــە 
ماڵباتــەی كــە تێیــدا ژیــا، هەرچەنــدە لــە ڕووی 
شــێوەی  ماڵباتەکــەی  کۆمەاڵیەتییــەوە 
ژیانیــان لــە ئاســتێکی ڕۆشــنبیریدا بوون.
مامۆســتا ئەحــالم چەنــد بەرهەمێکــی 
دەربــارەی  هەمــووی  و  هەبــوو 
ئــەو بابەتــە بــوو کــە بەرگــری لــە 
ــە نێــو کۆمەڵگــەی  مافــی ژن دەکا ل
ڕۆژهەاڵتــدا، بــە تایبــەت کۆمەڵگــەی 
تایبەتتریــش،  لــەوە  و  کــوردی 

شــارەکەی.

ئەحــالم  مامۆســتا  بەرهەمەکانــی  لــە  پوختەیــەک 
مەنســوور:

١- هــاوار، دەزگای ئــاراس بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە، 
ژمــارەی چــاپ: ٨٤٣، ٢٠٠٩.

٢- دیس تۆپیا.
ــارە چــاپ:  ــاراس، ژم ــان، دەزگای ئ ــوەن، ڕۆم ٣- ئەڵ

٣٠١، چاپــی یەکــەم، ٢٠٠١.
٤- ئەزموون، گرەوی چاوەکانی ئەم، ٢٠٠٧.

٥- خەون و خوێن.
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ســاڵی ١٩٧٥ کــە لــە پیالنــی ئەلجەزائیــردا کۆتایــی بــه  شۆڕشــی ڕزگاریخوازیــی کــورد هێنــرا، گەڕامــەوە بــۆ عێــراق. 
لــە دەزگای چــاپ و باڵوکردنــەوەی کــوردی دامــەزرام و لــە ڕۆژنامــەی هــاوکاری کاری هەڵەچنیــم دەکــرد. 
ــەو شــیعرانە  ــارەی ئ ــروڕای خــۆم دەرب ــی شــیعرم دەکــرد و بی ــاری »بەیان«یــش سەرپەشــتیی الپەڕەکان ــە گۆڤ ل

ــوون... ــەوە ب ــا نەشــیاوی باڵوبوون دەخســتە ڕوو کــە شــیاو ی
مــن لــەو دەزگایــەدا نووســەر و چیرۆکنووســی جوانەمــەرگ )ئەحــالم مەنســوور(م ناســی، شــایانی باســە کــە بــۆ 
ــە  ــردم ک ــدا ک ــەی لەگەڵ ــو کەســێک قســە و تەوق ــەو وەک ــی ئ ــان بین ــەدا یەکدیم ــە ڕاڕەوێکــی دەزگاک ــەم جــار ل یەک
دەمێــک بــێ یەکتــر بناســین.. بــەاڵم مــن گوتــم خانــم مــن بەڕێزتــان ناناســم و حــەز دەکــەم بزانــم کێــن.. گوتــی مــن 
ئەحــالم، ئەحــالم مەنســوورم، ئــەی پــار لــە کۆڕەشــیعرییەکەدا یەکدیمــان نەناســی! گوتــم ببــوورە لــە یــادم نەمابــوو.. 
ئیتــر گوتــی لــە بەشــی ئەرشــیڤی دەزگاکــە ئیــش دەکات و هــەر ئیشــێکی ئەرشــیڤم هەبــێ، بــە خۆشــحاڵییەوە بــۆم 
ــدێ جــار ســەردانی  ــەو هەن ــر ئ ــەم. ئیت ــش دەک ــە ئی ــه  چــی بەشــێکی دەزگاک ــوت ل ــم گ ــش پێ جێبەجــێ دەکات. منی
ژوورەکــەی منــی دەکــرد و منیــش هەنــدێ جــار ســەردانی بەشــی ئەرشــیڤم دەکــرد کــە ئەحــالم خــان ئیشــی تیــادا 

دەکــرد.
لــەو دیدارانــەدا باســی شــیعر و بابەتەکانــی دیکــەی ئــەدەب و هونەرمــان دەکــرد و هەنــدێ جــار ئەگــەر بابەتێکــی 
جوانــی لــە ڕۆژنامەیەکــی عەرەبیــی ئــەو دەمــەدا بخوێندایەتــەوە، بــۆی دەهێنــام و دەیگــوت ئەمــە بابەتێکــی جوانــە 

لە یادی 
)ئەحالم 
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ئەرشــیڤ،  بــۆ  بیهێنــەرەوە  دوایــی  بیخوێنــەوە، 
منیــش دڵیــم نەدەشــکاند و دوای خوێندنــەوەی یــا 
نەخوێندنــەوەی بــۆ ئەرشــیڤم دەبــردەوە. زیاتریــش 
حەزی دەکرد باسی ئەدەبی بوونگەری و بێهودەیی 
بکەیــن و لەبــارەی بەرهەمەکانــی ســارتەر و کامــۆ 
ــکا و  ــن وڵســن و کاف ــوار و کۆڵ و ســیمۆن دی بۆڤ
هتــد... بدوێــن. ئــەو دەمە ناوی نووســەری عەرەبی، 
ــەران  ــووەوه  و خوێن ــاڵو بب ــر، زۆر ب ــا تام زەکەری
بــه  بــوون.  کورتەچیرۆکەکانــی  سەوداســەری 
 ڕێکــەوت ڕۆژێ لــە ڕۆژان کۆمەڵە کورتەچیرۆکی 
»دمشــق الحرائــق«م لــە کتێبخانەیەکــی شــەقامی 
ئــەوەی  لەبــەر  بەرچاوکــەوت.  ئەلموتەنەبیــدا 
ــووم، منیــش  ــۆ کڕیب ئەحــالم پێشــتر کراســێکی ب
دوو کتێبــم لــەو کۆمەڵــە کورتەچیرۆکــە کــڕی 
و دانەیەکیانــم پێشکەشــی ئەحــالم کــرد. زۆری 
پــێ خــۆش بــوو و گوتــی وەاڵ هەڵدەکــەوێ، مــن 
ــی  ــم و تووشــی کتێب ــە بەغــدا دەژی ــد ســاڵە ل چەن
ــەم جــۆرە نەبــووم، تــۆ دوێنــێ هاتــی بــۆ بەغــدا  ل
و شــارەزای هەمــوو شــوێنێکی... منیــش گوتــم مــن 
لــەو دەمــەوەی کــە لــە گەرمیــان و کەرکــوک بــووم، 
سەردانی بەغدام دەکرد و لە شەقامی موتەنەبی 
)دار الکتــب القدیمــة( و )ســوق الســرای( کتێبــم 
دەکــڕی... جگــە لــەوەش، چــاوی تــۆ زیاتــر 
و  دەگــەڕێ  جلوبــەرگ  کۆگاکانــی  بــۆ 
چــاوی مــن بــۆ کتێــب و کتێبخانــەکان...
کۆمەڵــە  ئــەم  بڵێــم  خۆیەتــی  جێــی 
زەکەریــا  کورتەچیرۆکــەی 
کــردم  سەرســامی  زۆر  تامــر 
خــوارد  بــۆ  زۆرم  داخێکــی  و 
هەشــتاکاندا  ســەرەتای  لــە  کاتــێ 
بــرا  پێشــمەرگایەتیی  بــه  هــۆی 
لــە  باوکــم  ماڵــی  ناوەنجییەکەمــەوە 
کەرکــوک ڕاگوێــزران و ئــەو کتێبــەش 
لەگــەڵ ســەدان کتێبــی دیکــەی خــۆم و 
باوکمدا بە تااڵن بران. نایشارمەوە من 
ئــەو کتێبــە وا سەرســامی کردبــووم 
لەوســاوە تاکــو ئێســتاش ڕێگــەم 
کتێبخانەیــەک،  هــەر  بکەوێتــە 
بــۆ ئــەو کتێبــە دەگەڕێــم. دەشــێ 
بەشــێک لــەو سەرســامییەم هیــی 

ئەوەبــێ کــە ئــەو کۆمەڵەچیرۆکــە هاوڕێیەتیــی مــن و 
ئەحالمــی پتەوتــر و توندوتۆڵتــر کــرد و بــه  دەیــان 
لــە ژووری ئەرشــیڤ و هــاوکاری و  پێکــەوە  ڕۆژ 
بەیانــدا باســی جوانــی و شــاکارێتیی ئــەو کۆمەڵــە 
کورتەچیرۆکــەی زەکەریــا تامرمــان دەکــرد، تەنانــەت 
ــێ بکەیــن  ــد چیرۆکێکــی ل ــەوە کــردەوە چەن بیرمــان ل
بــە کــوردی... بــەاڵم ئــەم پرۆژەیەمــان ســەری نەگــرت. 
دە چیرۆکــی  دەمێکــە  مــن  گوتــی  ئەحــالم  ڕۆژێــک 
کوردیــم هەڵبــژاردووە بیانکــەم بــە عەرەبــی. بــۆ نایەی 
ــان  ــه  هەردووکم ــت و ب ــەدا هاوبەشــم بی ــەم پرۆژەی ل
زمانــی  ســەر  وەربگێڕینــە  چیرۆکەکــە  دە  هــەر 
ــی و لــەو الپەڕەیــەی ڕۆژنامــەی »العــراق«دا  عەرەب
کــوردی  ڕۆشــنبیریی  بــۆ  کــە  بکەینــەوە  بــاڵوی 
تەرخانــی کــردووە... جێــی خۆیەتــی بڵێــم لــەو دەمــەدا 
ــەن شــاعیر و ڕۆژنامەنووســی  ــه الی ــە ل ئــەو الپەڕەی
جوانەمــەرگ »عەبــاس ئەلبەدری«یــەوە سەرپەشــتی 
سەرنووســەری  دەچــوو...  ڕێــوە  بــه  و  دەکــرا 
وشــەی  دڵســۆزی  و  کوردپــەروەر  ڕۆژنامەکــەش 
کــوردی، خوالێخۆشــبوو »ســاڵح حەیــدەری« بــوو.
چیرۆکەکانــی  ئەحــالم  ڕۆژ  دوو  یــەک  دوای  ئیتــر 
هێنــا و گوتــم تــۆ زۆر ئــاگاداری کولتــووری وێژەیــی 
جوانــەت  چیرۆکــە  دە  ئــەم  چــۆن  نیــت،  کــوردی 
دۆزییــەوە و بڕیــاری بەعەرەبیکردنیانــت دا؟ وا بزانــم 
گوتــی مامۆســتا حوســێن عــارف هەڵــی بــژاردوون 
و گوتوویەتــی ئەگــەر دەرەقەتــی بێــی، پرۆژەیەکــی 

بەکەڵــک دەبــێ بــۆ ئەدەبــی کــوردی...
ئیتــر پێکــەوە دەســتمان کــرد بــە وەرگێڕانــی چەنــد 
بەهەڵــەدا  ئەگــەر  و  چیرۆکــە  دە  لــەو  چیرۆکێــک 
نەچووبــم، چیرۆکــی )مودیــر بــەگ(ی شــاکر فەتــاح 
عەالئەدیــن  خەجــەالو(ی  دەشــەی  )شــاییەکەی  و 
موحــەڕەم  ئەزمــڕ(ی  لــە  )ســەیرانێک  و  ســەجادی 
محه مــه د ئەمیــن بــە کۆششــی هەردووکمــان کــران 
بــە عەرەبــی و لــە الپــەڕەی ناوبــراوی ڕۆژنامــەی 
و  خۆمــان  کردنــەوه.   باڵومــان  »العــراق«دا 
خۆشــحاڵ  پرۆژەیــە  بــەو  زۆریــش  خوێنەرانێکــی 
ــەڵ  ــەم لەگ ــاڵ بک ــەوە ڕووم ــی ئ ــی خۆیەت ــن. جێ بووی
دیوانــی  لــە  دووەمیانــدا  چیرۆکــی  باڵوبوونــەوەی 
ــەوە  ــاگادار کراین ــەوە ئ ــەری گشــتیی دەزگاک بەڕێوەب
ئــەو پرۆژەیەمــان بــاڵو بکەینــەوە  کــە نابــێ چیتــر 
بــاڵو  »العــراق«دا  ڕۆژنامــەی  لــە  بابەتەکانمــان  و 
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ــەوە. مــن وەکــو گەنجێکــی یاخــی و ســەرگەرمی  بکەین
ئــەو ســەردەمە، ئــەو جــۆرە بڕیــارەم پەســەند نەکــرد و 
چیرۆکــی سێیەمیشــم بــاڵو کــردەوە. ئیتــر بەڕێوەبــەری 

گشــتی تووشــی هیســتریا هــات و نــاردی بەدوامــدا 
ــش  ــکات.. منی ــدا ب ــەوەی لێپرســینەوەم لەگەڵ ــۆ ئ ب
و  ئــەو ڕۆژە  هــەر  ئیتــر  و  نەکــرد  بــه  قســەیم 
لەســەر ئــەوە بــە ڕواڵــەت و }ئەگــەر نەبــێ بــە 
ئــەوەی  لەســەر  ڕاســتیدا  لــە  خۆهەڵکێشــان{ 
ڕەچــاوی ڕێنمایــی و بڕیارەکانــی ئــەوی کۆیلــەی 
ڕژێــم و کۆیلــەی پلەوپایــەم نەدەکــرد و لێــرە و 
لــەوێ شــیعری بەرگریــم بــاڵو دەکــردەوه  و لــە 
دەکــرد  بەشــداریم  بەرگریــدا  شــیعری  کــۆڕی 
بــه  دیکتاتــۆرم  ســەرنگوونبوونی  مــژدەی  و 
 خوێنەرانــی شــیعر دەدا و باســی هەتــاوی ئــازادی 
بڕیارێکــی  بــە  دەکــرد...  نەمــرم  داربــەڕووی  و 
دەزگای  لــە  خــۆی  بــه  خواســتی  و  نایاســایی 
دەری  کــوردی  باڵوکردنــەوەی  و  ڕۆشــنبیری 
ــەوەی بارودۆخەکــەی زۆر ڕەش  ــەر ئ ــردم. لەب ک
و  نەکــرد  قســەم  بــوو،  ناهەمــوار  و  و ســەخت 
دادوهــاوارم بــۆ الی کــەس نەبــرد و گەڕامــەوە 
بــۆ کەرکــوک. گەلــێ لــە برادەرانــی ئــەو ســەردەمە 
پیرۆزبایــی و ئافەرینــی ئــەو هەڵوێســتەیان لــێ 

کــردم...
چ  بــە  نییــە  بیــرم  لــە  هەفتەیــەک،  چەنــد  دوای 
کەســێکدا بــوو، ئەحــالم هەواڵــی بــۆ نــاردم کــە 
بەڕێــز مامۆســتا عەبــاس ئەلبــەدری پێــی گوتــووە 

ڕۆژنامــەی  لــە  بێــت  هەڵمــەت  لەتیــف  بــا 
الثقافــة  »صفحــة  لــه  الپــەڕەی  »العــراق« 
و  دایدەمەزرێنیــن  ڕۆژنامــە  الکردیــة«ی 

ڕۆژنامەنووســانی  ســەندیکای  ناســنامەی 
دەکەیــن... بــۆ  عێراقیشــی 

ئەحــالم  لەگــەڵ  و  بەغــدا  بــۆ  گەڕامــەوە  ئیتــر 
بــۆ ڕۆژنامــەی »العــراق«.  مەنســووردا چــووم 
عەبــاس  مامۆســتا  خوالێخۆشــبوو  لــەوێ 
و  کــردم  لــێ  گەرمــی  پێشــوازییەکی  ئەلبــەدری 
بــە خوالێخۆشــبوو مامۆســتا ســاڵح حەیدەریــی 
ناســاندم و پێــی گــوت ئەمــە »لەتیــف هەڵمــەت«ی 
شــاعیرە. ئیتــر هــەر ئــەو ڕۆژە بڕیاری دامەزراندم 
لــەو ڕۆژنامەیــە درا و پــاش شــەش مانــگ بــووم 
بــە ئەندامــی کارای ســەندیکای ڕۆژنامەنووســانی 
عێــراق و گەلــێ جــار ئەحــالم تەلەفۆنــی بــۆ دەکردم 
و زۆر جاریــش دەیگــوت لــە کاتێکــی لەبــار و گونجــاودا 

پرۆژەکەمــان تــەواو دەکەیــن.
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ســاڵی ١٩٧٧ کۆمەڵێــک بــرادەر و هاوڕێــی عاشــق و 
دێوانــەی شــیعر و وشــەی کــوردی زۆریــان هان دام 
ــەوە،  ــدا دەمخوێندن ــە کۆڕەکان ــەو شــیعرانەی ل کــە ئ
لــە دیوانێکــدا کــۆ بکەمــەوە و چاپیــان بکــەم. کــە 
بڕیــاری ئــەو پرۆژەیــەم دا، شــەهیدی نەمــر بورهــان 
شــێخ مســتەفا مەعــرووف قەرەداغــی و محەمــەد 
بــە  خانمێــک  و  بەرزنجــی  عەبدولکەریــم  ســاڵح 
نــاوی حەلیمــە بــه  هــەرەوەزی لــە نووســینەوەی 
دەستنووســە شــیعرییەکانمدا یارمەتیــی زۆریــان 
چاپکردنــی  هەواڵــی  ئەحــالم  کاتێــک  و  دام 
ڕەشــماڵی  کچــە  ئــەو  »پرچــی  دیوانەکــەم 
هــات  پێگەیشــت،  کوێســتانمە«ی  و  گەرمیــان 
بــۆ الم و پێــی گوتــم ئەگــەر لەســەر پــارە پەکــت 
ــۆ دەفرۆشــم  ــت ب ــەوت، هــەردوو چــاوی خۆم ک
و دیوانەکەتــی پــێ چــاپ بکــە... ئــەو قســەیەی 
ئەحــالم موچرکــەی بــه  لەشــمدا هێنــا و سوپاســی 
ئــەو هەڵوێســتە جوانەیــم کــرد و بــەرزم نرخانــد...
شــایانی باســە هاوڕێــی جوانەمەرگــم، شــاعیری 
الوی ئــەو ســەردەمە )فەریــق ئەمیــن( بەبــێ ئەوەی 
پێــی بزانــم، چووبــوو بــه نــاوی خۆیــەوە قەرزێکــی 
ــی  ــە چاپکردن ــەوەی ل ــۆ ئ ــووم ب ــۆ کردب زۆری ب
دیوانەکــەدا تووشــی کۆســپ و تەگــەرە نەبــم. 
نەکەوتایــە  دەســت  پارانــەم  ئــەو  ئەگــەر 
ــە  ــووم، لەوان ــەرز کردب ــۆی ق ــەو ب ــە ئ ک
بــوو ئــەو دیوانــەم لــەو کات و دەمــەدا 
و  نەکرایــە  چــاپ  ئاســانی  بــە  وا 
ســاڵێ دوان دوابکەوتایــە... ســەیر 
ئــەوە بــوو کــە دیوانەکــە »پرچــی 
ئــەو کچــە ڕەشــماڵی گەرمیــان و 
بــازاڕەوە،  کەوتــە  کوێســتانمە« 
وایــان  بــرادەران  و  خوێنــەواران 
پرچــە،  لــەو  مەبەســتم  دەزانــی 
پرچەکــەی ئەحــالم مەنســوورە.. بــەاڵم 
لــه  ڕاســتیدا مــن مەبەســتم لــەو پرچــە، 
بــوو  پرچــی درێــژ و ڕەشــی کچێــک 
و  ناســاندم  پــێ  کــە ڕۆژێ خۆیــی 
ــە فــاڵن زانکــۆ قوتابیــم و  گوتــی ل
ئیتــر دوای ماوەیەکــی کــەم ئــەو 
کچــە نامەیەکــی بــۆ نــاردم بۆنــی 
خۆشەویســتی و ســۆزداریی لــێ 

ــە هەمــان شــێوە وەاڵمــی نامەکەیــم  دەهــات. منیــش ب
دایــەوه و دواتــر تەگەرەیەکــی بچــووک هاتــە ڕێگــەی 
خۆشەویســتیمان و بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە بــۆ 
یــەک نەبیــن و لێکــدی دووربکەوینــەوە... بــەاڵم شــەش 
حــەوت نامەییــم پاراســتووە وەکــو یادگارییەکــی ئــەو 

جوانەمەرگەمــان... عەشــقە 
ــەو  ــە نەنووســرێتەوە، مــن ل ــە هەڵ ــژوو ب ــا مێ ــەاڵم ب ب
تەمەنــەی ســەرەتای الویمدا ئەحــالم تەنها هاوڕێیەکی 
ئەدەبیــم بــوو، هیــچ جــۆرە خۆشەویســتییەکی ئاشــکرا 
و نهێنــی لــه  نێــوان مــن و ئەحــالم خانــی جوانەمەرگــدا 
نەبــووه  و هیــچ نامەیەکــی سۆزداریشــمان لــه نێوانــدا 
نەبــووە، بــەاڵم مــن وەکــو ڕێزلێنانێــک بــۆ کچێکــی 
لــە  شــیعرێکم  چەنــد  وشــە،  دڵســۆزی  و  نووســەر 
لێــم  و  کــردووە  ئەحــالم  پێشکەشــی  دیوانەکەمــدا 
نووســیون پێشکەشــە بــە )ئـــ . م(، هەروەهــا لەبــەر 
دیوانەکــەدا  چاپکردنــی  لــه  کاتــی  ئەحــالم  ئــەوەی 
گوتــی ئەگــەر لەســەر پــارە تەگــەرە کەوتــە ڕێگــەی 
چاپکردنــی دیوانەکــەت... بــە ئەرکــی شــانی خۆمــم 
کــە  بــێ  کەســانە  لــەو  یەکێــك  ئەحــالم  کــە  زانــی 

دیوانەکــەی پێشــکەش بکــەم..
ئــەو  دەکــەم  نووســینەمدا حــەز  ئــەم  پاشــکۆی  لــە 
الپەڕەیــەی دیوانەکــەم بخەمــە ڕوو کــە دیوانەکــەم 
چەنــد  ئــەو  و  کــردووە  ئەحــالم  پێشکەشــی  تیــادا 
شــیعرەش ڕوومــاڵ بکــەم کــە بــۆ ئەحالمــم نووســیون 
و شــیعرەکانم هــەر لــە دیوانــە چاپکراوەکــەوە وەکــو 
بەڵگەنامەیــەک فۆتۆکۆپــی کــردووە و خوێنــەری ژیــر 
بــه  ڕوونــی  مەنســوور  ئەحــالم  تارمایــی  دەتوانــێ 
بدۆزێتــەوە... فەرمــوون ئێــوە و ئــەو شــیعر و بەڵگانــە:

پێشکه شه: 
به  گیانی پیرۆزی دایکم
به  مناڵه کانی کوردستان

به و کچه ی خۆشم ده وێ
بــه و کچــه  دڵســۆزه ی کــه  وتــی هــه ردوو چــاوی خــۆم 
ــت  ــه دا یارمه تی ــه م دیوان ــی ئ ــه  چاپکردن ده فرۆشــم و ل

ده ده م

گوڵی شیعر
خه وم بینی من هه ور بووم و تۆ تینوو بووی

ده تکامه  گه رووی تامه زرۆی ته مته وه 
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خه وم بینی بووم به  خۆرو
ده ڕژامه  ناو دارستانی په رچه مته وه ...

کچێ به خوا درۆناکه م هێشتا بۆنی گوڵی شیعرم
وا به  قژو الده مته وه ...

هێالنه 
هێنده ی تاڵی که زی و پرچت

هۆنراوه ی جوان له دڵمایه 
هه رچه ن ده ستی ڕه شه بایه 

دەرگای دڵم ده ترازێنێ
هه ر چۆله که ی هۆنراوه یه و

تــۆوه   مه مکــی  و  ســنگ  بــه   خــۆی  و  هه ڵده فــڕێ 
. . ده نووســێنێ.

تۆ نه  دار به ڕووی سه وزی
نه  شاتووی ئه و کوێستانه ی...

نه  ڕوباری...
نه  خه رمانی... تۆ... نه  ڕه زی...

نازانم بۆ... بۆ چۆله که ی هۆنراوه ی من
له گشت شوێنێ

بۆ پرچی تۆ ده جریوێنێ...

ماچ
ماچه کانم ده بن به  هه ور...

ئاسمان ئاسمان دوات ده که ون...
له سه ر ته لی په نجه ره که ی ژووره که تدا...

وه ک په ڕه سێلکه  ده خه ون...
له  شوێنت دێن...

له  هه چ شوێنێ بۆنی تۆ بێ
به ره و ئه وێ ده ورووژێن...

ماچه کانیشم وه ک خۆم
نه  دایکیان هه یه ... نه  واڵت

نه  که س هه یه  خه میان بخوات...
په ڵه ی هه وری بێ سنوورن...

گه رده  لوولی سه وزی ئه وین...
به شوێن تۆدا ده یان بات و ده یان بات...
ئه گه ر شه وی زستانێکی سه هۆڵ به ندان

خشه  له پشت ده رگاکه ت هات...
ئه وه  هه وری ماچه کانمه 
له  ده رگاکه ی تۆ ده دات..!

خه ونێکی دوور
خه وم بینی... به ره به یان

کچێکی جوان 
ماچی دامێ و ماچی کردم
ماچی گه رم و نه رم و نیان

هه ر ئه وه بوو له  خۆشی دا نه ده مردم...
وام زانی تۆی
که  تۆ نه بووی

په ڕه سێلکه ی خه نده ی شیعرم
دای له  شه قه ی باڵ و ڕۆی

له و ساته وه  هه ر وێڵم و
ده گه ڕێم بۆی...

ئه گه ر ویستت که وی وشه ی
کێویله ی من ده ربه ده رو خه مبار نه بێ

پرچت درێژ بکه ره وه و
له ژێریا واحه شارم ده 

هه ر تۆزقاڵێکم دیار نه بێ
ئه گه ر ویستت ده سگیرانی شاعیرێک بی

لێت وه ڕس و بێزار نه بێ
ئه گه ر ویستت.....
ئه گه ر ویستت.....

من بکه ره  خۆشه ویستت
چۆله که ی گشت ماچه  کۆنه کانی هه ستم

بۆ خه رمانی پرچه که ی تۆ به ره اڵ کرد
که  تۆ پرچت کورت کرده وه 

له ده می هه ر مقه ستێکدا
هه زاره ها چۆله که ی ماچی من مرد...

وشــه  هه یــه ... هــه ر کــۆن نابــێ و هــه ر ناســوێ و هــه ر 
ناســوێ...

کچێ منیش 
تۆم خۆش ده وێ و خۆشتم ده وێ و

خۆشتم ده وێ...
گیانه  ئێمه  له چه رخی چه قۆدا داده ژین

چه رخی مه رگ و ژان و برین
چه رخی ژه نگ و چاو هه ڵکۆڵین

به ر له وه ی ده ستم ببڕن
په نجه  سوێکه  کێویه کانم
له ناو هه وری مه مکه کانتا
له گشت تۆزقاڵێکی گیانتا
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فێری خه وو فڕین بکه ... خه وو فڕین...
به رله وه ی ده مم هه ڵپاچن

ده مــم فێــری ده م و لێــوو گۆنــاو مه مــک هه ڵمژیــن 
کــه ...

به ر له وه ی ده مت ببڕن...
ده مت فێری ماچ به خشین که ...

لێ به رله وه ی دڵت به  رق گۆش کرێ...
دڵت فێری سۆزو تاسه و ئه وین که ...

بووم به  هه ورو زه نگۆڵ زه نگۆڵ
وشه ی جوانم
دڵۆپ دڵۆپ

خوێنی گیانم 
به هــه ر تاڵه قژێکتــه وه  کــرد بــه  مانــگ و چــراو 

گڵــۆپ...
تۆ هه مووییت کوژانه وه ...
بۆ هه مووییت کوژانه وه ...؟

ئه وا ئێستا بۆ زمانێ نوێ ده گه ڕێم
تا له گه ڵ تۆدا پێ ی بدوێم...

وه ره  ئه وه نده  ماچت که م
هه تا ده مم هه ڵده وه رێ

کچێ وه ره  سوێسکه ی په نجه  کێویه کانم
مه تۆرێنه  له  کوێستانی په رچه مت

ــه   ــێ ب ــا ده مــم بب ــه  عه زره ت ــه  ل کچــێ وه خت
هه ڵبفــڕێ چۆله کــه و 

بۆ ناو ده مت...
تۆ ئه ی کچه  خه مباره که 

ڕۆخــی  منااڵنــی  هه مــوو  خه مــی 
شــیرین چــڕو  وه نــدی 

چیمه نــی  لــه   و  په پوولــه ن 
ده ژیــن... تــۆدا  وشــه کانی 

کــه  منــاڵ بــووی... دایکــت نه یهێشــت 
له وه نــدا ببــی بــه  ماســی 

تــۆزێ لمــی ڕۆخــی وه نــدی به پێتــه وه  
بدیبایــه ...

به  پرچ هه ڵتی ده واسی...
ئێســتا نــه ک تــۆ گشــت مناڵێکــی ئــه و 

شــاره 
مه له یه کــه   خــوازه ی  ئــاوات 
له ســه ر ڕۆخــی ئــه و ڕوبــاره ...
خه مباره کــه   کچــه   ئــه ی  تــۆ 

مه بــه  ر خه مبا
ڕۆژێ دادێ هه ر دارێکی قه راخی وه ند

بۆ هه زاران زۆردار ده کرێن به  سێداره ... 
جا ئه و ساته  تۆیش مناڵ به و

قوڕو لمی وه ندم تێگره  له  به یانی تا ئێواره 
من وه ک دایکت لێت ناده م
ده سته کانت ده لێسمه وه  و

تێر تێر ناو ده مت ماچ ده که م...
له ژێر باڵما ده تشارمه وه  تا له شت وشک ده بێته وه 
شوێن جێکانی داخه کانت هێنده  به  کوڵ هه ڵده مژم

هه ڵده مژم...
تا له بیرت ده چێته وه 

ده  بۆم بدوێ ئاسمانی شه وی سه روه ندت
جارانی زوو

چه نێ شین بوو...
ده  بۆم بدوێ

جیهانی مناڵی سه روه ندت
چه ندێ گه وره  و به رین بوو...

ده  فێرمکه  چۆن پاساری مه مکه کانت
ده سته مۆکه م...

ده  فێرمکه  چۆن په پووله ی زامه کانت
به ڕه اڵی باغی ئاسۆکه م...

گه ر ڕووباری باسکه کانت ئاگریش بن
من حه ز ده که م په نجه کانمی تێ ژه نم

خۆ فه رهاد نیم، به اڵم ئه گه ر خۆشت بوێم
له سه ر هه موو تاوێرێکی ئه م واڵته 

شیعرێکت بۆ هه ڵده که نم 
کچێ منی بێ دایکم بێ خۆشه ویست

بووم به  هه ور و هه ر دڵۆپه  بارانێکم...
گۆرانی بۆ ئافره تێ وت

هیچ ئافره تێ خۆشمی نه ویست
هیچ ئافره تێ ده نگی ناخی هۆنراوه کانی نه بیست

که  ڕۆخانه  که م که م وه ک شێت
شه وانی زستان هه ڵده چێت

گشت چۆڕێکی ده بێ به  مه م
گشت چۆڕێکی ده بێ به  مه م

گۆرانــی بــۆ چــرای ژووری زینــی گونــدی نوســتوو 
ــت ده ڵێ

ڕۆخانه  دێ و له  هاتنی شه وانه ی دا
خێر و بێر و به رات دێنێ
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نه  کچێ پێشوازی ده کا و
نه  ماڵێکیش چرایه کی بۆ

هه ڵده کا و مۆمی بۆ داده گیرسێنێت
منیش وه کو ڕۆخانه  وام...
بۆ تۆ بووم به  چه مێ زام

چۆله که ی ئه و که ژانه ش دێ و
تینوێتی خۆی لێ ده شکێنێ

که چی کچێک نییه  جارێ
ئه نگوستی سۆز و قژی گیای که ناریی

چه می شیعری من دابێنێ...!
کچێ دوێ شه و

ته نیاتر بووم
له گشت شه وێ

خۆم هه ڵدایه  ناخی دیجله ی قوڵی خه وێ...
له  خه ویشدا تۆ نه هاتی و هه ر نه شهاتی...

کچێ ئاخر خه می شاراوه ی بێ تۆییم
که متر نیه  له  بێ دایکی و بێ واڵتی.



سازدانی: هاوكار ئیبراهیم

مرۆڤێكــی تەنیــا، ژمارەیەكــی بــراوەی نێــو دنیــای نووســین و بیركردنــەوە، خاوەنــی ڕۆحێكــی ســەركەش و 
یاخــی، مرۆڤێــك كــە ناتوانێــت جگەرەكــەی بــۆ چەنــد ســاتێكیش بكوژێنێتــەوە، كــەس نییــە جگــە لــە ئەحــالم 
مەنســوور كــە ڕەنگــە لــەم پێشــەكییەدا زۆر پێویســت بــە ناســاندنی نــەكات، چونكــە ئــەو لــە ڕێگــەی نووســینە 
بەردەوامەكانیــەوە كەســێكی ناســراوە، هەروەهــا ئێمــەش لــەم دیــدارەدا )كــە بڕیــار وابــوو چەنــد مانگێــك بــەر 
لــە ئێســتا لەگەڵیــدا ســازی بدەیــن، بــەاڵم ئەوســا نەخۆشــی ڕێگــەی لــێ گــرت(، زیاتــر لەســەر ژیانــی تایبەتیــی 
ــە پلەبەندیــی  ــە ویســتمان ب ــاوازە«، بۆی ــەو دەوەســتین، چونكــە ژیانــی ئــەو وەك خــۆی دەڵێــت »ژیانێكــی جی ئ
تەمەنیــەوە لــە مناڵــی و ســەرەتای ژیانیــەوە لەگەڵــی بكەوینــە گفتوگۆكــردن، بــەاڵم ئــەو گوتــی »مــن لــە ســەرەتای 
ژیانمــەوە دەســت پــێ ناكــەم، چونكــە ژیــان بریتییــە لــە ســاتەكان، مرۆڤیــش لــە ســاتێكەوە بــۆ ســاتێكی تــر گۆڕانــی 
بەســەردا دێــت، هەروەهــا حــەز ناكــەم باســی خــۆم بكــەم، چونكــە لەگــەڵ كاتــدا ناگونجێــم. تەمەنــی ســاتەكانم 
ڕێــك وەكــو تەمەنــی پەلكەزێڕینــەن، بــەاڵم پەلكەزێڕینەیەكــی گەردوونــی. ئیــدی نازانــم ڕۆحــم لــە نــاو چ ڕەنگێكــدا 
ئــارام دەگرێــت، بــەس ئەوەنــدە دەزانــم كــە گــڕەم دێ بــۆ ئــازادی. بــە داخــەوە، ئــازادی لــەم واڵتــەی ئێمــەدا باجــی 
خــۆی دەوێــت. گــەر ئافرەتێــك ئــازاد بێــت، باجــی ئازادییەكــەی بەردبارانكردنــە، منیــش لەوەتــەی خۆمــم ناســیوە، 

ئەحالم مەنسوور: 
لە نامەی دڵدارییەوە فێری نووسین بووم
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ئــازاد بــووم. هــەر بۆیەشــە ناچمــە هیــچ ماڵێــك، چونكــە 
ــە  وەكــو »ســارتەر« دەڵێــت، )ئەوانــی تــر دۆزەخــن(. ل
ــە  ــەوەدا ســاتێك ل ــی بیركردن ــە كات ــدا ل ــەی خۆم ماڵەك
بەهەشــتم، ســاتێك لــە دۆزەخ، بــەاڵم گرنــگ ئەوەیــە 

درۆ لەگــەڵ خۆمــدا ناكــەم و خۆمــم دۆزیوەتــەوە.«
ئــەو دەیگــوت »مــن ســەر بــە تەمەنێكــی دیاریكــراو 
نیــم، هــەر بۆیەشــە زۆم پــێ ناخۆشــە و تــووڕە دەبــم 
كــە نــاوی ئافرەتــم لــێ بنرێــت یــان كاتێــك بــە ئەحــالم 
ــەر  ــەن، لەب ــم بك ــوو ئەحــالم بانگ ــە خات خــان یاخــود ب
ئــەوەی مــن مرۆڤــم، منداڵــم، هــەرزەكارم، نەوجەوانــم، 
هەریەكــە  نووســین الی  مێــژووی  گەنجــم...«  پیــرم، 
نووســەرەكان بــە جۆرێــك ســەری هەڵــداوە. ئــەو دەڵێت 
»لــە تەمه نــی هەرزەكارییــەوە و لــە نامــەی دڵدارییــەوە 
فێــری نووســین بــووم، ئێســتاش كــە دەنووســم، لــە 
نووســیندا ســتراتیژییەتی خۆمــم هەیــە. بــۆ نموونــە، 
ــی  ــەك ئازادی ــا ڕادەی ــە ت ــە كوردســتاندا ك ــە ل ئێســتا ك
دەربڕینــی بیــروڕا هەیــە، حــەوت ســاڵ وەكــو بــەرد 
بێدەنــگ بــووم، بــەاڵم لــە دواییــدا تەقیمــەوە، تەقینــەوەی 
مــن ئاســایی نییــە، ڕێــك لــە تەقینــەوەی ئەتۆمــەكان 
دەچێــت. حەزیــش ناكــەم لــە ڕۆژنامەیەكــدا ئیــش بكــەم 
كــە وەكــو )محه مــه د به رادعــی( سانســۆری ئەتۆمیــی 
نووكــی قەڵەمەكــەم بێــت، خۆشــبەختم كە لــە ڕۆژنامەی 
هاواڵتیدا دەنووســم، چونكە كارمەندەكانی خوێندكاری 
خۆم بوون، وەكو تۆ و لە نێو خاكی ڕۆژنامەنووســیدا 
چاندمــن و هەروەهــا پیتێكیــش چییــە لــە نووســینەكانمدا 
الی نابــەن. جگــە لــەوەش، مــن لــە نووســیندا جیاوازم لە 
خەڵكــی تــر. الی مــن نووســین پرۆســەیەكی بەردەوامــە 
و دوای مردنیشــم بــۆ میللەتەكــەم دەدوێــم. بــۆ نموونــە، 
ــی كــراوە و  ــە كــە تایــپ كــراوە و هەڵەچن كتێبێكــم هەی
ــە. دوای  ــەی هاواڵتیی ــە كێبخان ــە، ئێســتا ل ــە cdیەكدای ل
مردنــم چاپخانــەی ڕەنــج بۆمــی چــاپ دەكات. مــن لــەم 
كارەمــدا خــۆم بــە )ژان ژاك ڕۆســۆ( بــەراورد ناكــەم، 
بــەاڵم وەكــو گوتــم، مــن جیــاوازم و ئــەم جیاوازییەشــم 
ــە،  ــۆ نموون ــێ كــردووە. ب ــەوە دەســت پ ــە مناڵیی هــەر ل
ــوەن  ــەدەدام بچمــە ســەر قەراغــی ئەڵ باوكــم ڕێگــەی ن
مەلــە بكــەم تــا دز و حیــز نەبــم. بۆیــە ناچــار خــۆم لــە 
ژێــر عەبــای باجــی ئایشــەی پاقلەفرۆشــدا دەشــاردەوە. 
ئــەو بــەدەم گۆرانییــەوە لێفەكانــی ماڵــی ڕەشــید ئاغــای 

دەشــت، منیــش لــە ئەڵوەنــدا مەلــەم دەكــرد.«
بیــر  خانەقینــی  یەكســەر  ئەڵــوەن  ڕووبــاری  نــاوی 

پرســی  مەنســوورمان  ئەحــالم  لــە  بۆیــە  هێناینــەوە. 
خانەقیــن لــە یادەوه ریــی تــۆدا چییــە و چــی دەگەیەنێــت؟ 
ئەویــش لــە وەاڵمــدا گوتــی »خانەقیــن واتــە باوەگــەزی 
ئەڵوەنیــش  ئەڵــوەن(،  ڕووبــاری  شــوێنی  )قووڵتریــن 
واتــە مــن، منیــش واتــە ئەڵــوەن، خانەقینیــش یەعنــی 
واتــە  خانەقیــن  قاســم،  لەیــال  لەگــەڵ  هاوڕێیەتیــم 
ڕەســەنایەتیی كوردســتان، خانەقیــن واتــە پــردی گەورە 
كــە تانــك و زرێپۆشــەكانی عێــراق نەیانتوانــی هــەرەس 
بــە كۆڵەكەكانــی بهێنــن، بــەاڵم لەمــڕۆدا خانەقیــن یەعنــی 
وشــكبووی  بیــری  یــان  ئەڵــوەن  مــردووی  ماســیی 

مزگەوتــی مەجیــد بــەگ.«
دەكــرد،  خانەقیــن  لــە  باســی  ئەحــالم  كاتێــك 
ــی  ــۆ كوردســتان و جێگــەی مناڵ ــەو ب خۆشەویســتیی ئ
لــە چاوەكانیــدا بــەدی دەكــرا، بۆیــە پرســیاری كۆچمــان 
ــی  ــی »واڵت ــش گوت ــرد، ئەوی ــێ ك ــۆ دەرەوەی واڵت ل ب
نیــم بەجێــی  ئامــادە  خــۆم خــۆش دەوێــت، هەرگیــز 
بهێڵــم. ئەورووپــا و هەمــوو واڵتانــی گــەردوون بێنــە 
بــەر دەرگاكــەم، یــەك ســانتیمەتر هەنگاویــان بــۆ نانێــم. 
چونكــە مــن بــە فرێســك ســەفەر دەكــەم و تــك تــك 
بــەر  چارەكێــك  نووســین.  خاكــی  ســەر  دەڕژێمــە 
لــە ئێســتا لــە )عــەكا( بــووم، دوای نیــو ســەعاتی تــر 
ماچبارانــی هەمــوو مندااڵنــی )دارفــۆر( دەكــەم. دوای 
كاژێرێكــی تریــش الیالیــە بــۆ مناڵێكــی ئەفغانــی دەكــەم. 

مــن لــە نــاو ئاگــری شــەڕی جیهانیــی ســێیەمدا 
دوو  دەبێتــە  ڕۆحــم  دەبرژێــم،  و  دەســووتێم 
یەكتــری  ڕۆحــم  بەشــەی  دوو  ئــەم  بەشــەوە. 

دەبێتــە  هاڕینەكەشــیان  پاشــماوەی  و  دەهــاڕن 
بۆنــی  و  دەوێــت  خــۆش  خــۆم  واڵتــی  نووســین. 
وشــكایی درەختەكانــی كوردســتان دەكــەم. بــە ویژدانــم 
ئاویــان دەدەم، كەچــی خەونەكانــم هەمیشــە لــە فڕنــدان، 
ــە و  ــە ملوانك ــوون ب ــو ئەســتێرە ب ــش وەك ڕێكەوتەكانی
لــە گەردنــم ئــااڵون. ئــەی كــە برســیمە و حــەزم لــە 
نانــە و نایخــۆم، ئــەی كــە تینوومــە و حــەزم لــە ئــاوە و 
نایخۆمــەوە، ئــەی كــە خنــكاوم و حــەزم لــە ئۆكســجینە 
و هەڵــی نامــژم، چونكــە لــە گۆشــەیەكدا منداڵێــك هەیــە 
عەالگــە دەفرۆشــێت و خەونێــك هەیــە لەبــار دەچێــت و 
ئافرتێكــی كــورد هەیــە خــۆی دەســووتێنێت، ئافرەتێكــی 

كــورد هەیــە دەكوژرێــت و كــەس دەنــگ نــاكات.«
ــەردەوام وەكــو ئافرەتێكــی نەتــرس  ئەحــالم گەرچــی ب
داكۆكــی لــە مافەكانــی ئافرەتــان دەكات، بــەاڵم تاكــو 
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ئێســتا بــە شــێوەیەكی فەرمــی لــە هیــچ ڕێكخراوێكــی 
كاتێكیــش  دەرنەكەوتــووە.  كوردیــدا  فێمینیســتیی 
ئــەو پرســیارەمان ئاڕاســتە كــرد، لــە وەاڵمــدا گوتــی 
»ڕێكخــراوەكان گوویــان خــوارد كــە كاریــان لەگەڵــدا 
بــووە  پــرد  پشــتم  بڕبــڕەی  هەمیشــە  مــن  بكــەم. 
بــۆ هەنگاوەكانــی ئافرەتــی كــورد بــۆ ئــەوەی لــە 
قەراغــی كۆیالیەتییــەوە بــە ســەر پشــتمدا بگەنــە 
كەنــاری ئــازادی. لــە ســاڵی ١٩٧٣وە كــە لەگــەڵ 
)شــەهید ئــارام( لــە ڕۆژنامــەی هاوكاریــدا كارم 
)نــەوال  دەنووســم.  فێمێنیســتی  بابــەت  دەكــرد، 
ســەعداوی و جــان دارك و ڕۆزا لۆكســمبۆرگ 
ئەلەنــدی(م  ئیزابێــل  و  فەروغــزاد  فەروغــی  و 
خــۆش دەوێــت. بــە تاقــی تەنهــا دژی كۆیالیەتــی 
و كۆنەپەرســتی شــەڕ دەكــەم. شــەڕی منیــش 
جیــاوازە لــە شــەڕی ئافرەتــی نێــو ڕێكخــراوەكان. 
ــەم.  ــی قســە بك ــو تووت ــووم وەك ــر نەب ــە فێ چونك
نــە  لــە دەســتدایە،  ئازادیــم  مــن  ئــەوەی  لەبــەر 
مێــردم هەیــە و نــە منــداڵ. بــە تەنیــا دەژیــم و 
ئــەو تەنیاییــەش هیــچ كێشــەیەكی بــۆ دروســت 
نەكــردووم. چونكــە لــە تەنیاییــدا گوێــم لــە دەنگــی 
تایــەی عاره بانــەی حەماڵەكانــی كوردســتان و 
نیوەڕۆیانــی  چلورەفرۆشــەكانی  هــاواری 
كاڵشــی  بۆنــی  یاخــود  دەبێــت،  هاویــن 
پێشــمەرگەكان و بۆیاغــی نــاو شووشــە 
و فڵچــەی مناڵــە بۆیاغچییــەكان دەكەم، 
لــە  گوێــم  تەنیاییمــدا  لــە  هەروەهــا 
ــی  ــت و بۆن ــز ده بێ گڕەگــڕی پەرەمێ
هیســی ســاجی ئافرەتــه  بێوەژنەكان 
دەكــەم. مــن تــا خــاك و میللەتەكــەم 
مابــێ، تــا دەســتی زبــری بێوەژنانــی 
بەزموڕەزمــی  تــا  مابــێ،  ئەنفــال 
مابــێ،  زانكــۆ  لــە  خوێندكارەكانــم 
بۆیــە  نابــم.  تەنیــا  هەرگیزاوهەرگیــز 
بــەاڵم  ناچــم.  ئافرەتێــك  هیــچ  لــە 
ــە  ــازادم ل ــی ئ ناشــڵێم ســیمبولی ئافرەت
ــی  ــراق و ڕۆژهەاڵت كوردســتان و عێ
ناوەڕاســتدا، چونكــە هــەوڵ دەدەم 
ــا، وەكــو زریــان، وەكــو  وەكــو ب
ئــازاد  ئۆقیانــووس  و  دەریــا 
تەمەنــی  داخەكــەم،  بــەاڵم  بــم. 

ئازادیــم وەكــو تەمەنــی پەپوولەپایزەیــە. ژیانیــش هــەر 
هەڵدەگرێــت.« ئەوەنــدە 

كراوەبــوون و تێكەاڵبوونــی ئەحــالم لــە نــاو زانكۆدا لە 
ــە  ــەو مامۆســتا میهرەبانه ی دیارتریــن خاســیەتەكانی ئ
كــە ڕەنگــە كــەم مامۆســتا هەبێــت وەكــو ئــەو تێكــەاڵو 
ئــەو  بــە كۆژانەكانــی خوێندكارانــی زانكــۆ بووبــێ. 
نووســینەكانیدا  لــە  زۆرێــك  لــە  تێكەاڵوبوونــەش 
»مــن  دەیگــوت  خۆشــی  وەكــو  داوەتــەوە.  ڕەنگــی 
دادەی هەمــوو منااڵنــی جیهانــم، بــە تایبەتیــش دادەی 
و  خوێنــدكار  هەمــوو  دایكــی  مــن  كــورد،  منااڵنــی 
و  تێكــەاڵو  نووســەر  دەبێــت  كــوردم.  گەنجێكــی 
میهرەبــان بێــت لەگــەڵ میللــەت و ڕۆڵەكانیــدا، چونكــە 
كــە  بەخشــیوم  پــێ  دیاریــی  میللەتەكــەم جوانتریــن 
ئەویــش پێنووســەكەمە. جگــە لــەوەش، مــن مۆڵــەت 
و بیرۆكــەی نووســین لــە كوێــوە دەهێنــم؟ خــۆ لــە 
قنگــی دایكمــەوە نایهێنــم. لــە بۆنــی شــەرابی ســەر 
مێــزی سیاســەتمەدارانی كوردیشــەوە نایهێنــم، یــان 
لــە چڵكاوخۆرەكانــی دەسەاڵتیشــەوە وەری ناگــرم، 
بەڵكــو لــە میللەتەكەمــەوە وەری دەگــرم و میللەتــی 
منیــش خەونــە و لــە ئاســماندایە. بــڕواش ناكــەم ببێتــە 

دووكــەڵ.«
ــن و  ــە هــۆی نووســین و ئاخاوت ــا ئێســتا ب ئەحــالم ت
گفتوگۆكانیــەوە چەندیــن كێشــەی بــۆ دروســت بــووە 
حەاڵلكردنــی  بــۆ  الوەكــی  هەڕەشــەیەكی  چەنــد  و 
دواییــەدا  لــەم  تەنانــەت  بوونیــان هەبــووە،  خوێنــی 
چەنــد مامۆســتایەكی ئایینــی خەڵكیــان لــە ئەحــالم هــان 
دا. ســەبارەت بــەم هەڕەشــە پــڕ مەرگانــە، ئەحــالم 
دەیگــوت »هەرگیــز لــە مــردن ناترســێم، چونكــە هەزار 
جــار تاقیــم كردووه تــەوە. ئەگەریــش لــە خۆیــەوە هات، 
ــەاڵم پێنووســم  ــەوە. ب ــە گونم ــم ب ــە بڵێ ــم نیی ــن گون م
هەیــە كــە وشــەی خوێنــاوی دەبارێنێ. مــردن و پیتێكم 
و وشــەیەكم و ڕســتەیه كم و ژیانــم و پێاڵوەكانــم، 
هەروەهــا هیــچ هەڕەشــەیەك ناتوانێــت مــن كــپ بــكات. 
ســەدام حســێن بــەو هەمــوو زۆردارییــەی خۆیــەوە 
نەیتوانــی كپــم بــكات. چوومــە كۆشــكی كۆمــاری و 
ــێ هەڵســا و بەســەر  ــاوارم ل ــو هەورەتریشــقە ه وەك
ســەدامدا تەقیمــەوە و پێــم گــوت نامەوێ ببمە بەعســی 
ــان  ــۆ بەعــس، چونكــە پێشــتر داوای ــووس ب و ڕاپۆرتن
لــێ كردبــووم كــە وتــار بــۆ بەعســییەكان بنووســم، 
بــە ســەدامم گــوت )بــە پێــی خــۆم هاتــووم بــۆ مــردن. 
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بشــمكوژی نــە دەبمــە بەعســی، نــە دەبمــە وتارنووســی 
بەعــس. فەرمــوو بمكــوژە.( ئەویــش سەرســام بــوو بــە 
ئازایەتیــی مــن و وتــی چیــت دەوێ بۆتــی بكــەم؟ منیــش 

وتــم هیچــم نــاوێ، تەنهــا نامــەوێ ببمــە بەعســی.«

تێبینــی: ئــەم دیــدارە لــە ژمــارە ٣٤ی گۆڤــاری كــۆوار، 
ــەوە. ــاڵو كراوەت ســاڵی ٢٠٠٨ ب



هێمــن )ســەید موحەمــەد ئەمینــی شێخەلیســالمی موکــری، ١٩٢١-١٩٨٦( ئــەوەی کــە کــەم تــا زۆرێ شــارەزایی 
لــە ئەدەبــی کوردیــدا هەبێــت، بــه  دڵنیاییــەوە ناودەنگــی ئــەم شــاعیرەی بیســتووە و گەیشــتووە بــەو ڕاســتییەی کــە 

هێمــن لــە ڕیــزی شــاعیرە هــەرە بــەرز و مرۆڤدۆســت و هەستناســکەکانی ســەدەی بیســتەمە.
ــان و بەرهــەم و هەڵوێســت و نیشــتمانپەروەریی  ــە ژی ــەن ل ــم باســی زۆر الی ــە بێ ــەوە نیی ــەوەی کــە گرنگــه،  ئ ئ
ئــەم شــاعیرە بکــەم، مــن کارم بــە ئەمــە نییــە، بــە هــۆکاری ئــەوەی پێنووســی زۆر لــە نووســەران و توێــژەران 
بــە دەوری ئــەم باســەدا خوالوەتــەوە، بــەاڵم ئــەوەی کــە پێویســتە بگوتــرێ، ئەوەیــە هێمــن: »شــاعیری ئــازادی و 
خۆشەویســتی، داربەڕوویەکــی هەڵچــوو، ڕەگــی بــه  نــاو کەندولەنــدی نیشــتماندا ڕۆ چــووە، لەســەر ڕیشــەیەکی 
تونــد بەنــدە. بــە ئەزموونێکــی دوورودرێــژەوە شــارەزای دەروونــی گەلەکەیەتــی، لەگــەڵ ئازارەکانیدایــە، لەگــەڵ 
چــرۆی هیــوادا دەژی. لــەو شــاعیرانەیە کــە نــاوی نەتەوەکەیــان دەکــەن نازنــاوی خۆیــان، چــۆن کــە وتمــان 
)جەواهیــری(، دەڵێــن: شــاعیری گــەورەی عەرهــب ، یــان کــە وتمــان )نــازم حیکمــەت(، دەڵێــن: شــاعیری گــەورەی 

ئاوارەبوون و دۆستایەتیی 
هێمنی شاعیر لەگەڵ ئەحالم 

مەنسووردا
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تــورک.«
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  گەلــی  »چەوســاندنەوەی 
لــە  شــا(ەوە،  ڕەزا  )محەمــەد  الیــەن  لــە  کوردســتان 
نیــوەی دووەمــی ســەدەی ڕابــوردوودا، گەیشــتە لوتکــە، 
بــە جۆرێــک، بــۆ شــاعیرێکی وەکــو )هێمــن( درێــژەدان 
ــی  ــە کارێک ــوو ب ــەدا ب ــەو ڕژێم ــە ســایەی ئ ــان ل ــە ژی ب
قــورس و دژوار، بۆیــە لــە ئاکامــدا خــۆی دەڵێــت: ناچــار 
ــە داری دەســتی  ــە پیــری ســەری خــۆم هەڵگــرت و ب ب
ڕووم لــە واڵتــی غەریبایەتــی کــرد و دەســتم لــە ژن و 

مــاڵ و کەســوکار و یــار و دیــار هەڵگــرت.«١
هێمــن لــە تەمەنــی )٤٧( ســاڵیدا، واتــە لــە ســاڵی )١٩٦٨(، 
زێــدی خــۆی جــێ دێڵێــت و ڕوو لــە واڵتــی غەریبایەتــی 
دەکات و لە کوردســتانی عێراق و به  تایبەتیش )بەغدا( 
دەگیرســێتەوە و لەگــەڵ ژیانــی نامۆیــی و ئاوارەییــدا 

خــۆی دەگونجێنێــت.
بــە  نەبەســتووەتەوە  خــۆی  »بــەاڵم  نامۆیــە:  هێمــن 
دانابــڕێ،  خــۆی  و  تێنــاکات  پشــتی  مەســەلەیەکەوە، 
ئەندامێکــی  خۆیشــی  دانابــڕێ،  کۆمــەڵ  لــە  یاخــود 
بپاریــزێ،  گەلەکــەی  بوونــی  دەیــەوێ  هۆشــیاریەتی، 
هەمیشــە  کەوابــوو،  دەڵــێ،  بــۆ  بەرگریــی  شــیعری 
شــیعرەکانی نــوێ و زینــدوون، شــیعری نوێیــش بــۆ 

نوێیــە.«٢ مــرۆڤ  هەمــوو 
بــە بــڕوای مــن، ئاوارەیــی و دوورکەوتنــەوەی شــاعیر 
لــە زێــد و واڵت و خــزم و کەســوکاری خــۆی تەنهــا 
قازانجێــک کــە بــۆی هەبووبــێ و گەیاندبێتیــە ڕیــزی 
شــاعیرە بەرزەکانــی ســەدەی بیســتەم، لەدایکبوونــی 
نێــوان  مــاوەی  داهێنەرانــەی  بــااڵی  دەقــی  چەندیــن 
ــەوەی شــاعیر  ــە ئ ــەراورد ب ســااڵنی )١٩٦٨-١٩٧٨(ە. ب
لــە واڵتــی کوردەواریــی خۆیــی و لــە نزیــک دۆســت و 
ئازیــزان و خــزم و کەســوکاریدا دەقــی داهێنەرانــەی 
کەمتــرە. هێمــن لــە ژیانــی ئاوارەییــدا ورە لــە ژیــان 
بەرنــادات، بەڵکــو هێشــتا ئومێــد و ئاســۆی هەیــە و لــە 
ــکات  ــەی ب ــی نەتەوەک ــەوێ خزمەت ــەوە دەی ــی ئەدەب ڕێ
ــە الو  ــە لەگــەڵ زۆرێــک ل ــدا تێبکۆشــێت. بۆی و لەپێناوی
)محەمــەد  وەکــو:  کوردەکانــدا،  ئەدیبــە  و  شــاعیر  و 
موکــری، حەمــەی مــەال کەریــم، د. عیزەدیــن مســتەفا 
خاتــوو  نەریمــان،  مســتەفا  فــەالح،  کاکــەی  ڕەســوڵ، 
ــەران موکــری و ...(،  ــالن و کام ئەحــالم مەنســوور، دی
ئاشــنایەتی و دۆســتایەتی پەیــدا دەکات کــە ئەمــە وا لــە 
شــاعیر دەکات هەســت بــە غەریبایەتــی نــەکات و وەکــو 

واڵتــی خــۆی، بەبــێ خــەم و کەســەر، لــه  نــاو هــاوڕێ و 
دۆســتەکانیدا بــژی، بــەو پێیــەی دۆســت و هاوڕێکانــی 

ــەوە. ــۆ دەگرن ــی خــزم و کەســوکارەکەی ب جێ
شــاعیر لــە ســاڵی )١٩٧٠(دا لــە زۆرێــک لــە ڕۆژنامــە و 
ــە نووســینی شــیعر و  ــدا دەســت ب ــارە کوردییەکان گۆڤ
وتار دەکات و ســاڵی )١٩٧٣( لە کۆڕی زانیاریی کورد 
وەکــو ئەنــدام دەســتبەکار دەبێــت و خزمەتێکــی زۆر 
بــە ئــەدەب و فەرهەنگــی کــوردی دەکات. ناوەناوەیــش 
هاتوچــۆی کــۆڕی زانیــاری دەکات و لــەوێ ئەحــالم 
مەنســوور دەناســێت کــە ئــەو دەمــە ئەحــالم، لەگــەڵ 
ــووە و ســەرەتای کاری  ــەوەی تەمەنێکــی کەمــی هه ب ئ
لەگــەڵ  ئاشــنایەتی  زووش  هــەر  بــووە،  ئەدەبیــی 
شــاعیردا پەیــدا دەکات، ئەحــالم خــۆی دەڵێــت: »ســاڵی 
)١٩٧٤( لــە کــۆڕی زانیــاری، یــان دەزگــەی ڕۆشــنبیری 
بــوو، مامۆســتا هێمــن پەنابــەر بــوو لــە )بەغــدا(، خۆشــی 
ــورد و هاتوچــۆی  ــی ک ــۆڕی زانیاری ــە ک ــوو ل ــدام ب ئەن
بــۆی  دەکــرد. هەرچــی شــیعری دەنووســی،  ئێمــەی 
ئــه الن  نووســیوە،  ئەمــەم  ئــاالم،  دەیگــوت:  دەهێنــام، 
بیخوێنــەوە. دەمخوێنــدەوە، بــە بەردەوا مــی هەفتــەی 
پیاســەمان  دەبینــی.  یەکترمــان  جــار  دوو  جارێــک 
دەکــرد، دەمانخوێنــدەوە و دەماننووســی. شــتی خۆمــم 
بــۆ دەخوێنــدەوە. دەیــوت: »تــۆ بــە )٥٠( ســاڵ پێــش 
ــۆ پاشــگەز  ــه  ت ــازە ن ــت. ت ــەی خــۆت کەوتووی میللەتەک

هەڵوێســتە  لــە  خــۆت،  کێشــەی  لــە  دەبیتــەوە 
بــە  میللەتــەش  ئــەو  نــە  و  خــۆت  ڕەهاییەکانــی 
ــت و  ــان دەبێ ــۆ. هــەر جیاوازیت ــە ت ئاســانی دەگات

ــی دەکێشــی.«٣ ــۆ مەینەت ــردن ت ــا م ت
ئەحــالم زۆر جــار دەیــوت تەنهــا پیــاو هەبــێ هێمنــە 
و بــەس، پیــاوی وەکــو ئــەو جــوان لــە کوردســتاندا 
ئــەو  بــەدوای  دەبێــت  لێــرەوە  نابێتــەوە،  دروســت 
ــوون و وای  ــە شــاعیردا هەب ــم کــە ل ســیفەتانەدا بگەڕێ
لــە کچێــک کردبێــت تەنیــا عاشــقی یــەک کــەس بێــت و 
هــەر ئــەو کەســەیش بــە پیــاو و جــوان و مرۆڤدۆســت 

بزانێــت کــە ئەویــش هێمنــە.
ئەو سیفەتانەی کە لە هێمندا هەبوون:

١- شارستانی و چاوکراوەیی.
٢- ڕۆشنبیری.

ئافرەتــی  و  کــورد  ئافرەتــی  بــۆ  خۆشەویســتی   -٣
جیهــان.

٤- مرۆڤێکی وجودی و سەرووی شوعییەت.
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٥- مرۆڤێکی شێوەجوان و ناخجوان.
٦- مرۆڤێکی ئازادیخواز.

٧- مرۆڤێکی یاخی.
تایبەتیــش  بــە  و  کــورد  کچانــی  نازکێشــانی   -٨

ئەحــالم.

لــە الیەکــی تریشــەوە، دەمەوێــت ئــەو ســیفەتانە 
ئەحالمــدا  لــە  شــاعیر  کــە  بکــەم  دیــاری 

: دۆزیبوونیــەوە
١- چاوێک، شاعیر بۆی دەگریا.

٢- شیوعییەکی گیرفانبەتاڵ.
٣- دڵێــک شــاعیر بــۆی لــێ دەدا و لێوێــک شــاعیر 

بــۆی پێدەکەنێ.
بــە  ئەدیبــان،  و  شــاعیر  خۆشەویســتی   -٤

هێمــن. تایبەتیــش 
٥- کچێکی کراوە و یاخی.

ژیانــی  مەینەتیــی  و  بێســامانی  و  بێمــاڵ   -٦
ناشــارێتەوە  ڕاســتییە  ئــەو  کــە خــۆی  ئەحــالم. 
وای  هێمــن  مامۆســتا  دەڵێــت: »ســاڵی ١٩٧٤  و 
دەژیــم  گــەورەدا  کۆشــکێکی  لــە  مــن  دەزانــی 
بــا  ئەحــالم  وتــی:  ڕۆژێ  هەیــە.  ئۆتۆمبێلــم  و 
ماڵەکــەت ببینــم. بەڵــێ، چووینــە ســەر پردەکــە 
و ســەیری کۆترەکانمــان کــرد و گەیاندمــە 
ماڵــی خــۆم، قاپێکــی بچووکــی تێــدا بــوو، 
ــوو، حەســیرێک و  ــا ب ــەی تی دوو هێلک
بەڕەیــەک ڕاخرابــوون، پیاڵەیــەک بــۆ 
چــا! مامۆســتا هێمــن زۆر سەرســام 
ــەم  ــازدار، تــۆ چــۆن ل بــوو! وتــی: ن
دەبــێ  تــۆ  دەژیــت؟!  مەینەتییــەدا 
وتــم:  هەبــێ.  جوانتریــن خانــووت 
مامۆســتا هێمــن، مــن شــیوعیم، لــەم 
کۆبوونــەوە  گەورەتریــن  ژوورەدا 
دەکــرێ. زۆر خەفەتــی خــوارد. وتــم: 
مامۆســتا هــەر مێشــکم هەیــە، هیچــم 
لــەو  بــوو.  خــۆش  پــێ  زۆری  نییــە. 
ڕۆژەوە زیاتــر خزمەتــی دەکــردم.«٤
ئەحــالم و هێمــن هێنــدە پەیوەندیی 
هاوڕێیەتیــان بەهێز و توندوتۆڵ 
بــووە و ئەوەنــدە ڕایەڵــی بیــری 
هاوبەشــیان لــە نێوانــدا هەبــووە، 

زۆر جــار بوونەتــە خەمڕەوێنــی یەکتــر و ڕاز و حــەز 
و ئــارەزووە تایبەتییەکانیــان بــۆ یەکتــر بــاس کــردووە 
و بۆشــاییە دەروونــی و تەنیاییەکــەی یەکتریــان پــڕ 

کردووەتەوە.
و  ڕۆشــنبیران  نــاو  لــە  بــاو  بۆچوونێکــی  ئێســتا 
نووســەران و خوێنەرانــی شــیعری هێمنــدا هەیــە، کــە 
دەوترێــت شــاعیر هــەردوو شــیعری »ماچــی خودایــی 
ــۆ ئەحــالم  ــادگاری شــیرین ١٩٤٥«ی ب ١٩٧٦« و »ی
ــە ئاشــکرا هەســت  ــە شــیعری یەکەمــدا ب نووســیوە. ل
ــم باشــە ســەرەتا  ــت. پێ ــە شــانۆیی سێکســی دەکرێ ب
بۆچــوون و تێڕوانــی هێمــن دەربــارەی ژن و ســێکس 
وەربگــرم کــە لەم چوارچێــوەدا دەڵێت: »پیاو وەختێک 
دەتوانــێ ژن دەرک کا، کــە ئیزدیواجــی کردبــێ، یانــی 
ژنــی هەبــێ، ئــەو دەمــی دەتوانــێ دەرکــی کا.. پێــم 
وانییــە لــە دڵداریــدا پیــاو بتوانــێ ئــەو تەجروبەیــە بێتــە 
دەســتی وەکــو ژندارێــک هەیەتــی..... مــن پێــم وایــە 
دڵــداری لەگــەڵ سێکســدا پــەروەردە دەبــێ و دەڕواتــە 

الی ســەروو.«
هــەر بۆیــەش ســێکس: »لــە بــواری ئــەدەب و ڕەخنــەی 
ئەدەبیشــدا بایەخــی پــێ دراوە، لــەم ڕووەوە الیەنێکــی 
ڕەخنــەی ئەدەبــی ئەمه ریکــی جەخــت لەســەر ســێکس 
و  ژیــان  لــە  ئاڕاســتەکەر  هێزێکــی  بــە  و  دەکات 

بەرهەمەکانــی نووســەردا دەیزانێــت.«
لێــرەوە دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەوەی کــە بۆچوونــی 
ئەحــالم لەبــارەی لەدایکبوونــی دەقــە شــیعرەییەکه وە 
بخەمــە ڕوو کــە دەڵێــت: »مــن دانیشــتبووم لــە الی 
کاکــەی فــەالح و مســتەفا نەریمــان، بــە حوکمــی ئەوەی 
ــا  ــن شــیعرەکانی دەهێن ــەوە، هێم ــاڵو بکەن ــۆی ب ــە ب ک
بــۆ گۆڤــاری )بەیــان(. مــن لــە ڕۆژنامــەی )هــاوکاری( 
بــووم. هــەر بۆنــی مــام هێمنــم بکردایــە، دەچــووم 
لــەو مەجلیســەدا دادەنیشــتم. بەخێرهاتنــم دەکــرد و 
ئەمالوالیم ماچ دەکرد و باوەشــم پێیدا دەکرد. ڕۆژێ 
ــەم شــیعرەم نووســیوە  ــەالح! ئ ــەی ف ــی: کاک ــات وت ه
ئەوشــۆ، بــۆم هێنــاوی، بــۆم بــاڵو دەکەیتــەوە؟ وتــی: 
بەســەرچاو مامۆســتا گیــان. لــە بــەر پێــی هەســتان و 
شــیعرەکەیان لــێ وەرگــرت. کــە گەڕایــەوە، وتــی: ئەتــۆ 
دەزانــی ئــەم شــیعرە بەشــێکی لەســەر تۆم نووســیوە؟ 
وتــم: بــا دەزانــم وایــە. بەرەبەیانییــەک هــات، ســەعات 
حــەوت و نیــو بــوو، خــۆش بــووم، وتــم: »بەخێــر 
بێــی« باوەشــم پیــا کــرد و وتــم: »دانیشــە ئیســراحەت 
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ــی: »ماچــی ســینەمایی«م  بکــە.« دووەم ڕۆژ هــات وت
لــە  لــە »ماچــی ســینەمایی«  یــەک بڕگــە  نووســیوە. 
خــوارەوە باســی مــن دەکات. کــە شــووم کــرد، ئــەم 

بڕگەیــەی کــە نــاوی خۆمــی لەســەر بــوو، بــڕی.
ئەحــالم  ماچــی  کــە  بــوو  ئەمــە  ناوەڕۆکەکــەی  کــە 
خوداییــە و خۆشــترە لــەو ماچانــەی کــە لــە ســینەما 
دەیبینیــن. دەڵــێ: ئــاالم و ئەحــالم، یەکــی کۆتایــی بــە 
ئاالمــی بــەژان دێــت، ئــەوی دیــش بــە ئەحالمــی، بــە 

خــەون دێــت. کــە بەختــی خــۆی الم بــوو«.
لێــرەوە دەگــەم بــەو ڕاســتییەی کــە هێمــن شــیعرەکەی 
وەکــو دیارییــەک پێشــکەش بــە ئەحــالم کــردووە، جگــە 
لەوەیــش، ئەگــەر ورد ببینــەوە، دەبینیــن شــیعرەکە تەنها 
بــۆ ئەحــالم نەنووســراوە، بــە بەڵگــەی ئــەوەی ئەحــالم 
خــۆی دەڵێــت هێمــن پێــی وتــم بەشــێکی شــیعرەکەم 
لەســەر تــۆ دانــاوە، کاتێکیــش کــە شــووت کــردووە، ئــەم 
بڕگەیــەم بڕیــوە کــە باســی تــۆی کــردووە. ســەرباری 
پێویســتی دەزانــم ڕای شــاعیر خــۆی  بــە  ئەمەیــش، 
دەربــارەی دەقــە شــیعرییەکە بخەمــە ڕوو، کــە دەڵێــت: 
»ماچــی کچــە ســولەیمانییان تێــری نەدەکــردم بــە تەنیــا 
)پێدەکەنــێ(، چونکــو باوکانــە بــوو... ماچــی ســینەمایی 
ئــەو ماچانــەن کــە وەکــو بابێــک ئــەو خەڵکــە منیــان 
شــاعیرە  جوانــی  ددانپێدانانێکــی  ئەمــە  دەکــرد.  مــاچ 
بــەوەی ئەویــش وەک هــەر مرۆڤێکــی تــر هەســت و 
حــەز و ئــارەزووی هەیــە و پێویســتی بــە دابینکردنیانــە، 
ــە بــۆ مــرۆڤ بــەس  ــە تەنهــا ماچــی باوکان ــا هــەر ب وات
ئــاوارە و دەربــەدەر و  نییــە، بەڵکــو بــۆ شــاعیرێکی 
کــە  )ماچــی خودایی(یــش،  هەستناســکی وەک هێمــن 
ــە پێویســتی.« ــە چێژێکــی سێکســی، دەبێت ــە ب بارگاویی

دەقــە  ســەرنجی  ئەگــەر  تریشــەوە  الیەکــی  لــە 
بــە  )٣٥( جــار  دەبینیــن شــاعیر  بدەیــن،  شــیعرییەکە 
فەرمانــی »وەرە« کۆتایــی بــە دەقــە شــیعرەکە هێنــاوە 
کــە بۆشــاییە سێکســییەکەی تێــدا ڕەنگــی داوەتــەوە. 
ــە  ــی بکەوێت ــە هەســتی دەروون ــۆ ئەوەی ــش ب ــە ئەمەی ک
ــێ  ــەوێ هەســتەکەی پ ــە دەی ــەو کێشــەوە ک ڕێژگــەی ئ
دەربــڕێ، بــەاڵم کاتێــک زیاتــر لــە دەقــە شــیعرییەکە 
ــە  ــە ل ــەوە، هەســت دەکــەم ئەمــە ئەحــالم نیی ورد دەبین
ــە شــاعیر دوورە  ــرە، ل ــو کەســێکی ت شــیعرەکەدا، بەڵک
و دەســتی پێــی ڕانــاگات، جگــە لەمەیــش، شــیعرەکە 
تاســەیەکی خۆسەویســتیی بەرزی تێدایە و لە عەشــقی 
گەنجێــک دەچێــت، نــەک پیرێــک بــۆ ئەحــالم. هــەر بۆیــە 

وای نابینــم ماچــی خودایــی بــۆ ئەحــالم نووســرابێ، 
وەک چــۆن )ســالم( وەاڵمــی )نالــی(ی دایــەوە، ئیتــر 
وتــرا )نالــی( بــۆ )ســالم(ی نووســیوە، ئاوایــش ئەحــالم 
بــە ماچکردنــی هێمــن لــە کۆڕێکــی شــیعریدا، ئیتــر خــۆی 

ــت: ــا دەردەکەوێ ــە. ئەوەت ــەم دەق ــی ئ ــە خاوەن ــرد ب ک
ماچی خودایی

وه ره  یارم، وه ره  ئه ی تازه  یارم!
وه ره  ئه ستێره که ی شه وگاری تارم!

وه ره  ئه ی شاپه ڕی باڵی خه یاڵم!
وه ره  ئه ی شه و چرای ڕووناکی ماڵم!
وه ره  خاسه  که وی ڕام و که ویی من!

وه ره  ئیلهامه که ی نیوه شه وی من!
وه ره  ئۆخژنی سینه ی پڕ گڕی من!
وه ره  پیرۆزه که ی به رزه  فڕی من!

وه ره  ئاونگی سه ر په لکی گوڵی سوور!
وه ره  ئاورینگی گه رم و مه شخه ڵی نوور!

وه ره  ئه ی ڕێژنه  بارانی به هاری!
وه ره  شیعری ته ڕی پڕ ورده کاری!
وه ره  ئه ی نه ونه مامی باخی ژینم!
وه ره  ئه ی شاگوڵی مێرگی ئه وینم!

وه ره  کاروانکوژه که ی کاتی به یانیم!
وه ره  بیره وه ری و ئاواتی به یانینم!
وه ره  ئه ی بوت هه تاکو بتپه رستم!
وه ره  مه مکۆڵه که ت بگرم به  مستم

وه ره  ئه ی »خه ج«، ئه ی »خاتوو زین«م!
وه ره  با به ژن و بااڵکه ت ببینم!
وه ره  با دامرێ ئاوات و تاسه م!

وه ره  با بسکه که ت الدا هه ناسه م!
وه ره  با هه ڵمژه م ئه م لێوه  گه رمه !
وه ره  با هه ڵگوشم ئه م ڕانه  نه رمه !
وه ره  جوانێ، وه ره  نازت بکێشم!

وه ره  وه ک ده سته گوڵ داتنێم له  پێشم!
وه ره  با به س بکه م ئه م باوه  باوه !

وه ره  با بۆت بکه م ئه و بسکه  خاوه !
وه ره  با ده ست له  بااڵکه ت وه رێنم!

وه ره  کوڵمه م له  کوڵمه ی تۆ خشێنم!
وه ره  سوور به  له سه ر واده  و به ڵێنی!

وه ره  کورد به  و مه که  په یمانشکێنی!
وه ره  گیانم فیدای چاوی ڕه شی تۆ!

وه ره  هه ست بکه م گه رمی له شی تۆ!
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وه ره  ماچم ده یه  ماچی خودایی!
که  بێزارم له  ماچی سینه مایی!

یادگاری شــیرین یەکێکی ترە لەو دەقە شــیعرییانەی 
کــە دەخرێتــە ڕیزی شــیعری )ماچــی خودایی(ەوە کە 
گوایــە هێمــن بــۆ ئەحالمــی نووســیبێت، کــە شــاعیر: 
باســێکی  و  نــاو چوارچێــوە  لــە  شــیعرەدا  »لــەم 
خۆشەویســتیدا نیشــتمان و گەلەکــەی ناخاتــە الوە، 
بەڵکــو هەمیشــە لەبــەر دەرگای خەیاڵیــدا ئامــادەن، 
لەگــەڵ هــەر دیمەنێکــی خۆشەویســتیدا، دیمەنێکــی 
لەخۆبــوردن و فیداکاریمــان دێنێتــە یــاد. ئەوەتــا 
دوژمــن  ڕمــی  نووکــی  تیــژدا  برژانگــی  لەگــەڵ 
وەک  بــرۆی  باســکردنی  لەگــەڵ  دەکات،  بــاس 
هەژارێتیــی  باســی  خۆشەویســتەکەیدا  شــیری 
الوی کوردیــش دەکات، لــەو دێڕەشــدا کــە باســی 
دەکات،  بــۆ  دڵدارەکەیمــان  بەخومــاری  چــاوی 
و  ناخۆشــی  و  ئــازار  ئــەو  باســی  هەروەهــا 
ــە شــۆڤینیزمی  ــۆ دەکات ک چەوســاندنەوەیەمان ب
)تــورک( بەرانبــەر بــە گەلــی کــورد کردوویەتــی.«
بــە  و  شــیعرەکە  ناونیشــانی  شــیرین  یــادگاری 
)چاوەکــەم چــاوی ڕەشــی تــۆ ئافەتــی گیانــی منــە( 
دەســت پــێ دەکات. زۆرێــک لــە ڕۆشــنبیران و 
شــاعیر  دەڵێــن  هێمــن  شــیعری  خوێنەرانــی 
نووســیوە،  ئەحــالم  بــۆ  دەقــەی  ئــەم 
بێــت،  دەســتەوە  بــە  بەڵگەیــان  تاکــە 
پێویســتە  ئەحالمــە.  چاوڕەشــبوونی 
هێمنــی  کــە  نەکەیــن  یــاد  لــە  ئــەوە 
ئافرەتــدا  لــە  ئــەوەی  هەستناســک 
ڕادەکێشــێت،  ســەرنجی  زیاتــر 
ســیفەتی چاوڕەشــییە. کــە بێگومــان 
دەقــە  لــە چەنــد  ئــەم ســیفەتەیش 
داوەتــەوە.  ڕەنگــی  شــیعرێکدا 
ــژووی  ــۆ مێ ــەوە ب ــا گەڕان ــەاڵم تەنه ب
شــیعرییە،  دەقــە  ئــەم  لەدایکبوونــی 
دەمانگەیەنێتــە ئــەوەی کــە ئــەم دەقــەی 
چونکــە  نەنووســیبێت،  ئەحــالم  بــۆ 
مێــژووی نووســینی دەقــە شــیعرەکە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی )١٩٤٥( و 
و  )تاریــک  کۆمەڵەشــیعری  لــە 
ڕوون(دا تۆمــار کــرداوە، لەگــەڵ 
ئەوەیشــدا پێویســتە دیســانەوە 

لەگــەڵ  ئەحــالم  ئاشــنایەتیی  و  ناســین  بــە  ئامــاژە 
ــۆ ســاڵی )١٩٧٤(،  ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم ک شــاعیردا بک
مێــژووی  بــۆ  دەگەڕێمــەوە  تریشــەوە  الیەکــی  لــە 
ئیتــر  )١٩٥١(ە،  ســاڵی  کــە  ئەحــالم  لەدایکبوونــی 
ــت، شــاعیر چــۆن شــیعری  ــک نەبووبێ کەســێک لەدای

دەنووســێت! بــۆ 
بــەاڵم بــە بۆچوونــی مــن، ئــەو ڕاســتییەی پێویســتە 
ــی چاوڕەشــی  ــە هێمــن ئافرەت ــرێ، ئەوەی ــرەدا بگوت لێ
بێگومــان ئەحالمیــش چــاوڕەش  خــۆش ویســتووە، 
بــووە و شــاعیریش خۆشــی ویســتووە و شــیعرەکەی 
لــە  نــەک  کــردووە،  پێشــکەش  وتنــدا  شــێوەی  لــە 
شــێوەی نووســیندا، وەکــو پێشــتر ئامــاژەم پــێ کــرد، 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  شــیعرەکە  لەدایکبوونــی  مێــژووی 

ســاڵی )١٩٤٥(. کــە ئەمەیــش دەقەکەیــە:
یادگاری شیرین

چاوه که م! چاوی ڕه شی تۆ ئافه تی گیانی منه 
گیانه که م! برژانگی تیژت نووکه  ڕمبی دووژمنه 
شیری ده ستی شێری ئااڵیه  برۆ ڕاکشاوه که ت
جه رگی الوێکی هه ژاری کوردی ورد پێ بجنه 

دیده که ی به  خوماری تۆ یورکانه  به دمه ستی ده کا
بۆیه  مه یلی وا به کێشه  و فیتنه  و خوێن ڕشتنه 

به ژنه که ت سێداره یه ، که زیه ت ته نافه  زوو به  ده ی
به شــی  کــورد  کــوردم،  کــه   مــن  ئه ســتۆی  بیخــه  

نــه  ند خنکا
زامــی جه رگــی مــن بــه  فه رمــووده ی گــراوی ســواری 

کورد
مه ڵهه می هه ر ژه نگی گواره  و ئاره قی به ر گه ردنه 
ئاره زوومه  هیچ نه بێ جارێکی ماچ که م زاری تۆ

ئاره زووی من چونکه ، ئه مما تا بفه رمووی شیرینه 
دڵ به  گرمه ی تۆپی گه وره ی دوژمنیش ڕانه چه کێ

داده خورپێ ئه م دڵه  ئه مما به  خرمه ی بازنه 
خه ڵکی دنیا ڕازی دڵداری به  )بێته ل( پێک ده ڵێن
ڕاسپارده ی الو و کیژی کورده  ئێستاکه ش شنه 

ڕۆژی به ختــی هــه ر لــه  ژێــر هه ورێکــی ڕه شــدا الوی 
کــورد

تاکوو ڕوخساری کچی له پێش چاوان ونه 
نایه ڵێ گۆشه ی برۆکه ی ده رکه وێ چارشێوه که ت

ئــه ی لــه  ده ســت ئــه و چڵکــه  هــه وره  مانعــی مانــگ 
گرتنــه 

چــۆن ده بــێ سه ربه ســت گه لــی ژێــر ده ســت کــه  کــچ 
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دابه ســتنه بێ؟
لــه ژوور  کــچ  ئــه و  و  کۆیله تــی  ئــه و  نه بــێ  بــه س 

! به ســتنه ؟ ا د
ده رکی داخستوه  له  تۆ بابت که چی ده رکی نییه !

ده رکه  داخستن له  تۆ ده رکی هومێد داخستنه 
داڕزینه ، مردنه ، ئاخر هه تا که ی پێت بڵێن

نابێ بێته  ده ر له ماڵ، مافی ژیانی کوا؟ ژنه 
الده  چارشێوی ڕه شت با ده رکه وێ کوڵمه ی گه شت
چون له  قه رنی بیسته ما زۆر عه یبه  ئه و ڕوو گرتنه 
کیژی خه ڵکی بۆمی ئاتۆمی دروست کرد و ئه تۆش

هــه ر ده زانــی نــاوی »ئه ســتێوڵک« و »ده رخۆنــه » و 
»پنــه »

فێری زانست و هو نه ر بوو ئه و له  سایه ی خوێندنی
تۆیش ته شیمان بۆ ده ڕێسی، یادگاری شیرینه 

ئه و به  ئاسمانا فڕی، دنیا گه ڕا، چووه  بن به حر
ده ک نه مێنم کاری ئێوه ش هه ر له  ژوور دانیشتنه 

کوڕ به زێنه  ئه و له  عیلم و ئه و له  کارو سه نعاتا
گۆره ویشه  سه نعه تی تۆ، پێت خه نی بووم بیچنه 

ئــه و په چــه  و ڕوبه نــد و چارشــێوه ی نه دیــوه  نه نکــی 
تــۆ

ئه و شڕ و شااڵنه  دیاری دوژمنی دڵچڵکنه 

کیژی شێخ و کیژی حاجی و کیژی ئاغا ڕه نجه ڕۆن
کیژی ئازاده  ئه وی ژینی به  نووکی گاسنه 

شه نگه بێری یار و ده ستباری کوڕی کۆچه ر نه بێ
چۆن ده گاته  جێ هه وار و هۆبه  ئه و بارگه  و بنه ؟

قه شــڵی ده ســت و کوڵمــی ســووتاوی کچــی الدێ 
نه بــێ

هه مــوو  ئــه و  ده ســبڕ  ده ســتی  ده گاتــه   چــۆن 
تاتوونــه ؟

نیسک و نۆک و ماشی ناو عه مباری ئاغای مفته خۆر
پــاک لــه  ســایه ی ده ســکه نه ی »زیــن« و »رۆت« و 

»سوێســنه »
شۆڕه ژن بنکۆڵ نه کا بڕکه ی به  قڕچه ی نیوه ڕۆ

چۆن له  کاڵه ک تێر ده بێ ئه و زگزله  بێستان ڕنه ؟
کوا مه تاعی کورده واریمان ده چوو بۆ هه نده ران؟

گه ر به  سه ربه ستی نه ژیبا ئه و کچه  ماندووچنه 
بیر و هاوێری له گه ڵ کاکی نه کردبا بن پشک

و  په نیــر  و  گۆشــت  هه مــوو  ئــه و  ده مانبــوو  چــۆن 
به رگنــه ؟

ده ست و که رکیتی کچی نازداری هه وشاری نه با
چۆن ده ڕازاوه  به قاڵی شار و بازاڕی سنه ؟

بــا هــه زار )زێ( و )گاده ر( و )الوێنــی( ڕوونیشــمان 
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هه بــێ
تاکو ژن ئازاد نه بێ، سه رچاوه ی ژن لیخنه 

کــوردی  کیــژی  نه مــاوه ،  بــاوی  کۆیله تــی 
! یســت شه و خۆ

ڕاپه ڕه ، هه سته  له  خه و، ئاخر چ وه ختی خه وتنه ؟
ده رکه  بشکێنه ، په چه  بدڕێنه ، ڕاکه  مه دره سه 

هــه ر  خوێندنــه ،  کــورده واری  ده ردی  چــاری 
نــه  ێند خو

دایکی زانایه  کوڕی ئازا ده نێرێته  خه بات
من گوتم تۆیش تێبگه  »ناگاته  ده ریایه  زنه »

گواره کــه ی زێــڕت بــه کار نایــه ، لــه  گــوێ بگــره  
قســه م

ســاده ی  شــیعری  عه زیــزم  تــۆ  گوێــی  الیقــی 
»هێمنــه »

ڕووخاندنــی  »لەگــەڵ  شــاعیر:  هێمنــی  دیــارە 
ــە مانگــی شــوباتی ســاڵی )١٩٧٩( ڕژێمــی )شــا( ل
دا و هاتنــە ســەر تەختــی ڕژێمــی )خومەینــی(، 
دەرگای  بــوو،  ڕووداوی سیاســی  دیاتریــن  كــه  
و  کــرده وە  )هێمــن(دا  ڕووی  بــە  گەڕانــەوەی 
گەڕایــەوە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و نزیکــەی 

)٧( ســاڵی کۆتایــی لــەوێ بەســەر بــرد.«
و  زێــد  بــۆ  شــاعیر  گەڕانــەوەی  هەڵبەتــە 
خــۆی  واڵتــی  و  نیشــتمان  باوەشــی 
بۆشــاییەکی گــەورە لــە ژیانــی ئەحالمــدا 
ئەحــالم  چونکــە  دەکات،  دروســت 
پێــی وایــە ئــەم بۆشــاییە تــا ئێســتا 
پــڕ  بــۆی  هەرگیــز  و  ماوەتــەوە 
ئــەوەی  بەگوێــرەی  نابێتــەوە. 
جێگــری وەکــو هێمنــی لــە ژیانــدا 
ــە ئەحــالم  ــووە. بۆی دەســت نەکەوت
لــە  ڕاســتگۆ  مرۆڤێکــی  وەکــو 
دواســاتەکانی ژیانیدا دەڵێت: »ڕووی 
دەمنــازی  مــن  بێــت،  ڕەش  ڕۆژگار 
بــە خۆمــەوە، خۆشەویســتیم لەگەڵــی 
نەدەکــرد، چونکــە جیاوازیــی تەمەنمــان 
بــوو. ئــەو )٦٠( ســاڵ بــوو، مــن )٢٠( 
ســااڵن بــووم. کەچــی ئــەو منــی 
وەکــو عەشــق خــۆش دەویســت. 
بــەاڵم ئەگــەر ئێســتا مامۆســتا 
 )١٠٠( تەمەنــی  ببینــم  هێمــن 

ســاڵ بێــت، مــن دەبمــە )١٤( ســاڵ و دڵداریــی لەگــەڵ 
دەکــەم. زۆر پەشــیمانم، زۆر. ئــای کــە خۆشــم دەوێ، 
لــێ دەکەمــەوە،  بیــری  ئێســتایش شــەوی وا هەیــە 

ئــەوم.« قەرزبــاری  منــە،  مامۆســتای  هێمــن 

لە کتێبی: ئەحالم یاخییە ئەڵوەنییەکە وەرگیراوە 



هاوژینی مەال ئەمین

ئەحــالم نووســەرێكی بەتوانــا، ژنێكــی ئــازا، مامۆســتایەكی بــاش، هاوڕێیەكی دڵســۆز و جێمتمانە، مرۆڤێكی قەشــەنگ 
بــوو، هەمیشــە یاخیبــوون و ســەمای ژیــان لــە ڕۆحــی مانــدووی دەبــاری. دەڵێــم ڕۆحــی مانــدووی، چونكــە مــن بــە 
گەورەیــی مامۆســتا ئەحالمــم ناســی، وەختێــك ناســیم كــە هەمــوو ئازایەتــی و جوانییەكانــی پاشەكشــێیان كردبــوو 
بــۆ نێــو ڕۆح و یادگارییەكانــی. وەختێــك ناســیم كــە كچانــی شــاری ســلێمانی و ناوەنــدی ڕۆشــنبیری و ئەدەبــی و 
تەنانــەت زانكــۆ و ناوەنــدی ئەكادیمییــش، لەبــەر كەموكورتیــی خــۆی، لــە یادەوەریــی خۆشــیدا نەیدەتوانــی بــە جوانــی 

و بــە ڕوونــی جێگــەی خانمێكــی بەهرەمەنــد و مانــدووی یاخیبوونەكانــی بكاتــەوە.
ــە جێگــەی  ــدی بووبووی ــوو كــە ئی ــەك ب ــوور و ڕابوردووی ــە زانكــۆی ســلێمانی، هەڵگــری كولت ــك هات ئەحــالم كاتێ
گومــان. لــە كاتێكــدا كــە ئــەو، لــە پەیوەندیــدا بــە ئــازادی و بەختەوەریــی ژنــەوە لــە ســەر لوتكەیــەك وەســتابوو كــە 
دەیویســت ســەرمایە كۆمەاڵیەتییەكانــی ببینرێــت، پاشەكشــێی كولتــووری نەبێتــە مایــەی ئــەوەی كــە ئــەو نێوەنــدە 

قودرەتــی قبوڵكردنــی الســارییەكانی ژنێكــی ڕۆحســووكی نەبێــت!

ئەحالم مەنسور
خودا، ژیان، چاكە، هەمووی خۆشەویستی و هاودەمییە!
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حــەق بــە خــۆم نــادەم كــە وەك نووســەر، وەك 
ڕۆماننــووس، وەك داهێنەرێــك بــاس لــە ئەحــالم 
ــەوەی كــە خوێنەرێكــی باشــی  ــەر ئ خــان بكــەم، لەب
ئــەوەش  لەبــەر  نەبــووم، هەروەهــا  بەرهەمەكانــی 
كــە كەســایەتیی ئــەو، شــێوازی ژیانــی ئــەو وەك 
ژنێــك، هەڵوێســتە بوێــر و نووســینە ڕەخنەییەكانــی، 
مامۆســتایەك،  وەك  تایبــەت  بــە  خــۆی  خــودی 
دڵــی  ئــەو  پێشــچاو.  دەهاتــە  گرنگتــر  مــن  بــۆ 
خــۆی، ئازارەكانــی مرۆڤێكــی مێیینــەی كــوردی 
هەڵگرتبــوو و لــە دواقۆناغەكانــی تەمەنیــدا، بــە 
جۆرێــك لــە بێباكــی و نادەربایســییەوە، خــۆی بــە 
ئــەو نیگەرانییانــە ســپاردبوو كــە لــە چــاوی هــەر 

دەیبینیــن! خانمێكــی ڕۆژهەاڵتیــدا 
مامۆســتا ئەحــالم بــە ڕاســتی چــاوی تیــژ بــوو، لە 
ــەری  ــی دەوروب ــە ســانایی مرۆڤەكان دوورەوە، ب
خــۆی دەناســییەوە و هەســتی بــە نیگەرانــی و 
مرۆڤانــەی  ئــەو  هەمــوو  دەكــرد،  ئازارەكانیــان 
دەناســی كــە بــە چــاوی گومــان و نیگەرانییــەوە 
شــەڕ،  لەجیاتیــی  جــار  زۆر  و  دەڕوانــی  لێیــان 

ئاســوودەیی و بێدەنگیــی دەفرۆشــت!
بــە  پەیوەندیــدا  لــە  شــت  گرنگتریــن  ڕەنگــە 
دی  جارێكــی  خانمــەوە،  ئــەم  كەســایەتیی 
ورووژاندنی ئەو پرسیارە بێت كە ژنبوون 
و مێیینەیــی چییــە، ئــەو تایپــە لــە ژیــان و 
ــە مرۆڤایەتــی و ژنبــوون كــە  بــوون، ل
ئەحــالم دەیویســت وێنــای بــكات و 
النیكــەم لــە ژیانــی تایبەتــی خۆیــدا 
ڕەنگــی دابوویــەوە. تایپێكــی تــەواو 
جیــاواز بــوو بــەوەی كــە نــەك پیاو، 
بگــرە ژنــی ئــەم كولتوورانــەی ئێمــە 
پێــی ئاشــنان. ئەحــالم لەگــەڵ ئــەوەی 
كولتــووری  ڕەهەنــدە  هەمــوو  كــە 
ژنــی  كێشــەی  كۆمەاڵیەتییەكانــی  و 
و  ژنێــك  وەك  ڕەنگــە  و  دەبینــی 
خــۆی،  ئازایەتــی و جورئەتــی  لەبــەر 
كردبــن،  ئەزموونــی  ڕوونــی  بــە 
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا پێداگریــی 
تــەواوی لەســەر ئــەوە دەكــرد 
كــە كێشــەی ژن پەیوەندییەكــی 
كەســایەتیی  بــە  قووڵــی 

وێناكــراوی ژن خۆیــەوە لــە نێــو كۆمەڵگــەدا هەیــە 
كولتــوور،  پــەروەردە و  وێنەیــە ســەرباری  ئــەم  و 
بینیــوە  ســەرەكیی  و  دیــار  ڕۆڵێكــی  خــۆی  ژن 
بۆیــە  هــەر  گواســتنەوەیدا،  و  تۆخكردنــەوە  لــە 
چارەســەركردن و پاشەكشێكردنیشــی پەیوەندییەكــی 
ڕاســتەقینەی بــە ئامادەیــی كۆمەاڵیەتــی و دەروونیــی 
دەرەوەی  لــە  كــە  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە،  ژن خۆیــەوە 
لــەو  ژن  مانــەوەی  بــژی.  وێنایــە  و  وێنــە  ئــەو 
تێیدایــە،  كــە  كۆمەاڵیەتییــەدا  و  كولتــووری  دۆخــە 
ــە تەســلیمبوونی خــۆی  پەیوەندییەكــی ڕاســتەقینەی ب
بــەو وێنەیــە هەیــە، تەســلیمبوونێك كــە زۆر جــار لــە 
شــێواندنی وێنــەی خۆیــدا زیاتــر لــە هــەر شــتێكی دی 
ڕەنــگ دەداتــەوە. لێــرەوە بــوو كــە ئەحــالم زیاتــر لــە 
خــودی یاخیبــوون لــەو هەلومەرجانــە، گرنگیــی بــە 
فۆرمــەكان و تایپەكانــی ئــەو یاخیبوونــە دەدا و ئەمــە 
ــە خــودی  ــوو ل ــەو بابەتێكــی سەرنجڕاكێشــتر ب الی ئ
یاخیبــوون خــۆی و لــە دواقۆناغەكانــی تەمەنیــدا و 
پــاش ئەزموونەكانــی خــۆی ئــەو زیاتــر لــەم بابەتــە 

دەكــرد. گفتوگــۆی 
ــە دوای خــۆی  ــە ل ــەو خانم ــە ئ ــە ڕەنگ ــە داخــەوە ك ب
ــدا بــەم كێشــەیەوە  ــە پەیوەندی بەرهەمێكــی ئەوتــۆی ل
بەجێ نەهێشــتبێت كە ئێســتا ئێمە بتوانین بگەڕێینەوە 
بابەتەكــە،  سووســەكردنی  تەنهــا  بــەاڵم  ســەری، 
ڕۆشــنبیرییەی  و  ئەدەبــی  ئەزموونــە  ئــەو  پــاش 
خــۆی، لــە دیــدی منــەوە گرنگیــی تایبەتــی هەیــە و 
ــە  ــر ل ــەوەی ئەحــالم زیات ــی یادكردن دەشــێت بۆنەكان
ــە  ــەی نووســینەكانی و چ ل ــە ڕوانگ ــەر شــتێك، چ ل ه
ڕوانگــەی كەســێتی و ژیانــی تایبەتــی خۆیــەوە، بــۆ 
ئــەم مەبەســتە تەرخــان بكرێــن و ئــەو خانمانــەی كــە 
لــە ڕۆح و لــە ئەزموونــی ئەحــالم خانــەوە نزیكتــر 
بــوون، بتوانــن لــەم بارەیــەوە شــتی گرنــگ بدركێنــن و 

ــەن. ــۆ بك قســەمان ب
لــە دیــدی منــەوە و بەرەنجامــی هەندێــك هاوڕێیەتــی 
مامۆســتا  لەگــەڵ  بیروڕاگۆڕینــەوە  و  گفتوگــۆ  و 
ئەحالمــدا، دەتوانــم بڵێــم كــە گرنگتریــن ڕەهەندەكانــی 
ئــەو تایپــە لــە ژیــان و ژنبــوون كــە ئــەو بیــری لــێ 
دەكــردەوە، بریتــی بــوو لــە دەرچــوون لــە كــۆی ئــەو 
كێشــە و پــرس و گرفتانــەی كــە لــە بنەڕەتــەوە مایــەی 
ســەرقاڵبوونی ژنــن بــە خۆیانــەوە وەك كێشــەیەك، كە 
ــای  ــرژی و توان ــە هــەر شــتێكی دی ئینێ ــاد ل ئەمــە زی
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ــە  ــی زۆر ل ــات و ڕێژەیەك ژن و وزە شــاراوەكانی دەب
توانــای نواندنــی كــردە و كارایــی لــێ دەســەنێتەوە و 
دەبێتــە مایــەی ئــەوەی كــە زیاتر لە كــردار، پەرچەكردار 
وێناكانــی  تەڵخــی  ســێبەری  لــە  زۆرتــر  و  بنوێنــێ 
كولتوورێكــی پیاوســاالر و نێرســاالردا پێناســەی بــوون 

ــت. ــكات و دەربكەوێ ــی خــۆی ب و چاالكییەكان
و  مێیینەیــی  كــە  بــوو  نیگــەران  لــەوە  زۆر  ئەحــالم 
بگــرە  و  نایابــی  ئــەوەوە  دیــدی  لــە  كــە  ژنبــوون، 
ئیمتیازێــك بــوو، وەك ســەرچاوەی كێشــە و گرفتێــك، 
ــری  ــت و لەب ــەوە ببینرێ ــدی ژن خۆی ــە دی ــەت ل ــە تایب ب
ئــەو  شــاراوەكانی  توانــا  لــە  ســوود  كــە  ئــەوەی 
تایبەتمەندییــە ببینرێــت، بكرێــت یــان ببێتــە ســەرچاوەی 
كێشــەیەك، بــە تایبــەت لــە هەمــوو ئــەو پرۆژانــەدا كــە 
ژنــان خۆیــان بیریــان لــێ دەكەنــەوە. ئــەو هەمیشــە 
وا بیــری دەكــردەوە كــە ژنبــوون وزە و ئینێــرژی و 
ــە بااڵدەســتیی ئیســتاتیكییە كــە نابێــت وەك  فۆرمێــك ل
ســەرچاوەی كێشــە ببینرێــت یــان لە ملمالنــێ جێندەرییە 
بێهودەكانــدا بــە هــەدەر بدرێــت. ئــەوەی كــە پێویســتی 
بــە ڕزگاركــردن و دەربازبــوون و سەربەســتی هەبــوو، 
ــرە  ــورد، بگ ــی ك ــەك ژن ــەوە ن ــەوە، ئ ــدی ئەحالم ــە دی ل
خــودی ژنبــوون و مێیینەیــی خــۆی بــوو لــە دەســت 
ــە بینیــن كــە هەمیشــە كاریگەریــی خــۆی  ــەو جــۆرە ل ئ
هەبــووە لەســەر بەرەنجــام و هەوڵەكانــی ژنــان خۆیــان 
و بزوتنەوەكانــی ژنانیــش، كاریگەریــی خراپــی هەبــووە 
لەســەر ئــەوەی كــە هەموومان بە جۆرێــك لە جۆرەكان 
ئــەم  بەهــرە شــاراوەكانی  كــە  لــەوەی  بیــن  بێبــەری 
بوونــە پــڕ لــە جووڵــە و میهرەبانــی و بینینــە جیــاوازە 

ــن. ببینی
تەمەنیــدا  دواقۆناغــی  لــە  ئەحــالم  قووڵــی  خەمــی 
ئــەوە بــووە كــە هەمــوو ئــەو گیروگرفــت و ڕێگرییــە 
كولتــووری و كۆمەاڵیەتییانــە و دواجــار تەســلیمبوونی 
ژنــی كــورد بــەو كێشــە و وێنانــە، هەموویــان ببنــە هــۆی 
ئــەوەی كــە ئێمــە خاوەنــی كۆمەڵگــە و كولتوورێكــی 
مەحــروم و بێــوەری لــە ژن و لــە مێیینەیەتــی بیــن، 
كۆمەڵگەیــەك بیــن كــە مانیفێســت و ئەگــەرە ڕاســتەقینە 
و شــاراوەكانی نێــو ئــەم ڕەهەنــدەی بــوون نەبینیــن، بــە 
تایبــەت لــە دەرەوەی چێــوە و پێناســە تەقلیدییەكانــەوە، 
ــەوە كــە بــۆ ژن  ــە كۆمەاڵیەتییان ــەو ڕۆڵ ــە دەرەوەی ئ ل
و  كــراوە  دیــاری  كۆمەاڵیەتــی  بوونەوەرێكــی  وەك 
بەشــێكی زۆر كەمــە لــەو ڕۆڵــەی كــە ژن، یاخود ڕاســتر 

بڵێــم مێیینەیــی دەتوانێــت لــە ژیــان و لــە كولتــووری 
ــت. ــەدا بیبینێ ئێم



غەفوور ساڵح

بــە ڕای مــن، ئێمــەی کــورد تاوەکــو ئێســتاکە کۆمەڵێــک چیرۆکنووســی پیاومــان هەیــە كــه  هەریەکــە و ڕۆڵێکــی 
تایبەتــی گێــڕاوە و بــۆی کــراوە کەلەبەرێــک لــە جۆگــه ی ئەدەبــی چیرۆکنووســیی کوردیــدا هەڵبەســتێ. کــەم تــا 
زۆر هەرکەســە و بەپێــی ســەردەمەکەی خــۆی شــتی وتــووە و نەوتــووە، زۆربــەی نووســینەکانیانیش ســەبارەت 
ــدا  ــە بەرهەمەکانیان ــرش و خــوێ ل ــن و ت ــز و هەوێ ــوون، ئافرەتیــش وەکــو پەراوێ ــاوی کــورد ب ــی پی ــە کۆمەڵ ب
بــەکار هاتــووە، ئــه وه ش تەنهــا بــە ڕەواڵەتــی دەرەوەی، نــەک نــاوەوە. هەروەکــو نیگارکێــش وێنــەی ئافرەتێکــی 
ــی پشــتگوێ بخــات... ئەنجــا  ــک هەســت و ئارەزووەکان ــو ئادەمیزادێ ــە بکێشــێ، وەک ــگ و بۆی ــە ڕەن ــە ب جوانکیل
ــەزاران  ــە ه ــراوه  ک ــزادە ســه یر ك ــەو ئادەمی ــک و ئ ــی و دای ــدار و ژن و هاوڕێ ــو خوشــک و دڵ ــش وەک ئافرەتی
بــڕە و بەچکەشــێر و پڵنگــی کێــوان و دەریــا و بیابانــەکان و زانــا و بلیمــەت دەخاتــەوە و پــەروەردە دەکات. 

کۆمەڵەچیرۆکی پرد
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ــەی خــۆی  ــی ڕەوای مرۆڤان ــە ماف ــره ت ل ــێ ئاف ــۆ دەب ب
و  بــە چاوێکــی ســووک  هــەردەم  وا  بكــرێ  بێبــەش 
نزمــەوە ســەیری کــراوە و هەســت و نەســت و خولیــا 
و ئارەزووەکانــی پێشــێل بكــرێ... هــەر وەک بێکــەس 

دەڵــێ:
نەسرین دەمێکە داخت لە دڵمە
گیرۆدەی بەندی ژیانت زوڵمە

وا من پێت ئەڵێم چونکە لەسەرمە
هەستە تێکۆشە تا خوێنت گەرمە

سەرپۆش فڕێدە چی وادەی شەرمە
جــا ئــەو چیرۆکنووســانەی کــە تــا ئێســتا چیرۆکــی 
ئافرەتــی چەوســاوەی کوردیــان گێڕاوەتــەوە، هەروەکــو 
وتمــان، لــە بــەرەی پیــاوان بــوون و هەمــووش چەشــنی 
کەســێکی نێرینــە بیریــان لــە ئێــش و ئــازار و بــاری 
زۆر  ئەمــەش  کردووه تــەوە...  ئافرەتێــک  دەروونیــی 
جیاوازە لەوەی کە ئافرەتێکی چیرۆکنووس بەسەرهات 
و  هەڵچــوون  و  ڕۆژانــە  ملمالنێــی  و  گیروگرفــت  و 
خولیــای دەروونیــی ئافرەتێــک دەرببــڕێ، ئــەم کارەش 
گەلێــک ســەرکەوتوو و شــیاوتر دەبــێ لــەوەی پیاوێک... 
ــە چیرۆکنووســانەش  ــەو ئافرەت بگــرە تاوەکــو ئێســتا ئ
بــە  تــا زۆر ســەبارەت  كــه  هەمانــن، ئەوانیــش کــەم 
ملمالنــێ و زۆرانبــازی و گوزەرانــی پیــاو چیرۆکیــان 
ــان  ــرە ئەقڵی ــووە، بگ ــان گرت ــان ڕچەی نووســیوە و هەم
بەســەر ســۆز و دەروون و پێداویســتییەکانی ژیانــی 
تایبەتــی خۆیانــدا نەشــکاوە، ژمــارەی ئەمانــەش ناگەنــە 
ژمــارەی پەنجــەی دەســتێک... ئــەوەی چیرۆکنووســە 
پیاوەکانیشــن، ئافرەتیــان وەکــو ڕه گه زێكــی تەشــویق 
بــەکار  تایبەتــی  ڕوانگەیەکــی  ڕوونکردنــەوەی  بــۆ 
هێنــاوە... یاخــود وەکــو هاندەرێــک بــۆ خەباتکــردن و 
ناڕەزایــی و بەرگریکــردن، هەمیشــەش چمــک و دامێنــی 
کرۆکــی چیرۆکەکــە بــووە، زۆر جاریــش پەراوێــز و بــۆ 
گونجاندنــی مەبەســت لــە بارتەقــای چیرۆکەکــەدا وەکــو 
ئامێرێکــی جۆشــێنەر بــەکار هێنــراوە... یــان ئەگــەر بــە 
دەگمەنیــش پاڵەوانــی ســەرەکیی چیرۆکێــک بووبێــت، 
ئــەوا تەنهــا بــۆ مەبەســتی دڵدارییەکــی ڕۆمانســییانە 
بــووە و هیچــی دی. ئەوەیشــی لــە بیــر چووه تــەوە کــە 
ئافرەتــی کــورد دیلــی پیــاوە لــە کۆمەڵێکــی کڵــۆڵ و دیــل 

و دەســتەوئەژنۆ و دەســتەپاچەدا...
»ئــەم ئێوارەیــە کــە بــە شــەقامەکەدا دەهاتمــەوە بــۆ 
ماڵــێ، هەتــاو بەقــەد ژمــارەی تیشــکەکانی ســێبەری 

ســێبەری  کامیــان  نەمدەزانــی  کــرد،  دروســت  بــۆم 
نەخێــر  هەموویــان...  ڕەنگــە  خۆمــن...؟  ڕاســتەقینەی 
هیچیــان ســێبەری مــن نەبــوون... نەمزانــی چــی بــوو 
لــە  ســێبەر  ئــەرێ  پرســی،  خۆمــم  لــە  و  دام  هانــی 
چییــەوە دروســت دەبــێ، یانــی مــادەی ســێبەر چییــە... 
بۆچــی تەنهــا دوو )بوعــدی( هەیــە... دیــارە و دەبینــرێ، 
کەچــی هیــچ کەڵکێکــی نییــە... ڕەنگــە ئافرەتــی کوردیــش 
ــای بــۆ  ــاوان تەنهــا بــۆ حەســانەوە پەن ســێبەر بــێ... پی

بــەرن!!«)١(.

لــە شــارێکی کوردنســێنی وەکــو خانەقیــن، شــارێکی 
زمــان کــوردی شــێواو و کەمبڕشــت »مەبەســتم لــە 
زمان کوردی شــێواو و کەمبڕشــت ئەوەیە کوردەکانی 
ئــەو دەوروبــەرە بــە شــێوەی لوڕی نیمچەئارەوی قســە 
دەکــەن كــه  زۆر جیــاوازە لەگــەڵ شــێوەی ســلێمانی و 
شــارەکانی تــر«، کچــە کوردێکــی چاوقایــم و جەربــەزە 
و سەربەســت و نەتــرس و کوردیــزان و زمانپــاراو 
و  هونــەرزان  و  کــوردی  وشــەی  خزمەتگــوزاری  و 
»ئەحــالم  وه ك  ڕۆژنامەنووســی  و  شۆخوشــەنگ 
هەروەهــاش  کــردووە،  پــەروەردە  مەنســوور«ی 
مامۆســتا عه بدوئه لمه جیــد لوتفیــی ئەدیبــی گــەورەی 
ــە  ــی نووســینەکانی ب ــش مامۆســتا لوتف ــراق، گەرچی عی
ــی  ــە الی منــەوە بــە ئەدیبێک ــەاڵم ب ــن، ب زمانــی عارەبی

ــە زۆر بــوار و  ــەم دەدرێ، چونکــە ل ــە قەڵ کــورد ل
هەڵوێســتیدا کوردانــە خــۆی دەرخســتووە و لــەم 
ســااڵنەی دواییشــدا خەریکــی نووســینە بــە زمانــە 

ئەمــەی  دانیشــتنێکدا  لــە  هەروەکــو  زگماکەکــەی، 
دەرخســت...

لــە  چیرۆکنووســە  کیــژە  ئــەم  وتمــان،  هەروەکــو 
شــاری خانەقیــن لەدایــک بــووە، خوێندنــی زانکــۆی لــە 
کۆلیجــی ئەدەبیــات، بەشــی کــوردی تــەواو کــردووە. 
بــووە،  ڕۆژنامەنــووس  زۆریــش  ســەردەمێکی 
ئێســتاکەش فەرمانبەرێکــی وەزارەتــی کشــتوکاڵە لــە 

بەغــدا... شــاری 

ــی  ــە دەنگــی ئافرەت ــەم باســە کورتەمــان ســەبارەت ب ئ
»ئەحــالم  چیرۆکەکانــی  لــە  کــوردە  چەوســاوەی 
چیرۆکانــە  لــەو  پتــر  جــارەش  ئــەم  مەنســوور«دا. 
دەکۆڵمــەوە کــە بــە کۆمەڵێکــی خنجیالنــە و قەشــەنگ بــە 
ناونیشــانی »پــرد«ه وە بــاڵو کراونەتــەوە، کــە دەزگای 
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ڕۆشــنبیری و باڵوکردنــەوەی کــوردی بــە چاپــی 
گەیانــدووە. ئێســتاکە لــە بازاڕدایــە بــۆ بــەر دڵ و 
دەروونــی خوێنــەری کــورد و »١٨« کورتەچیرۆکی 

ــووە... ــە خــۆی گرت ل
١- فەقێ عەباس و دیمەنێکی لەیادنەچوو.

٢- گوناهەکانم یەکتری دەسووتێنن.
٣- پەیکەر.
٤- شەو.

٥- کەمان.
٦- لە گۆڕستاندا.

٧- سەرەتایه ک بۆ نووسینێکی نوێ.
٨- بە بێدەنگی مرد.

٩- مناڵمان ناوێ.
١٠- چارەنووس.

١١- جارێکــی تــر بــە پــەڕۆ ڕەشــەکە هــەردوو 
چاومیــان تونــد بەســتەوە.

١٢- یاداشت.
١٣- پرد.

١٤- خەوێکی هێمن.
١٥- بێدەنگییەکی هەمیشەیی.

١٦- چاویلکە.
١٧- کورتەچیرۆکێکی ناتەواو.

١٨- گۆشەیه کی ژیانی ڕەعنا...
ئــەو  نەمتوانــی  کەمدەرفەتــی،  لەبــەر 
چیرۆکانــەی تــری وە چنــگ بهێنــم کــە 
بــاڵوی  خــۆی  کاتــی  چیرۆکنــووس 
باســەکە  تاوەکــو  کردوونەتــەوە، 
بتوانیــن  و  بکەیــن  تێروتەســەل 
مافێکــی ڕەوا و چەســپاوییان پــێ 
شــتێک  بــە  شــتێک  و  ببەخشــین 
جــارەش  ئــەم  ئەگــەر  بکەیــن، 
نەمتوانــی، ئــەوا لــە دەرفەتەکانــی تردا 
ئــەم ئەرکــە قورســەکەی سەرشــانمان 
ئەنجــام  کــورد  ڕۆشــنبیرێکی  وەکــو 
ده دەیــن، یــان ئەوەتــا کەســێکی دیكــه  
و  لێهاتــوو  ڕەخنەگرێکــی  وەکــو 
و  دەکاتــەوە  شــیتەڵیان  بێالیــەن 
دەیانخاتــە جێگــەی ڕاســتەقینەی 
مــن  ئەمــەی  چونکــە  خۆیــان، 
ڕوانگــەی  و  بۆچــوون  تەنیــا 

دی... هیچــی  و  خۆمــن  تایبەتــی 
مامۆســتای ئەدیــب، »تەهــا بابــان« لــە موحازەرەیەکدا 
ــی  ــرۆک تەرخان ــەری چی ــدوان لەســەر هون ــۆ لێ ــە ب ک
ــێ: چیرۆکەکانــی »ئەحــالم مەنســوور«  کردبــوو، دەڵ
کوردیــدا...  ئەدەبــی  لــە  زاتیــن  چیرۆکــی  نموونــەی 
هەرچەنــدێ بــەش بــە حاڵــی خــۆم ئــەم موحازەرەیــەم 
بــە کاســێت گوێــی لــێ بــووە، بــەاڵم بــە تەواوەتــی 
نایەتــەوە،  یــادم  بــە  بەســتنەکەیم  ڕۆژی  مێــژووی 
ــت و  ــدا بێ ــی خۆی ــە جێ ــر قســەکەمان ل ــەوەی پت ــۆ ئ ب
دیزەبەدەرخۆنــە نەبێــت، بــەاڵم هــەر نــە ئێســتا... منیش 
ــەی مامۆســتا  ــەم ڕای ــی ئ ــا بدەمــە پاڵ ــە تەنه ــەوە نیی ئ
»تەهــا بابــان«، بەڵکــو دەڵێــم ئــەم جــۆرە چیرۆکانــەی 
ئەدەبــی  لــە  نــەک  بێوێنــەن،  »پــرد«  کۆمەڵــەی 
کوردیمانــدا، بگــرە لــە ئەدەبــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 
بــە  بــەش  مــن  جیهانییــش.  ئەدەبــی  دەگاتــە  تــا  و 
حاڵــی خــۆم، تەنهــا دوو نموونــەم به رچاوکەوتــووە، 
لــە دوو شــاکاری جیهانیــی نەمردایــە کــە  ئــەوەش 
ئەمیلــی  و  »شــارلۆت  »برۆنتــێ«،  جووتەخوشــکی 
»بەرزاییەکانــی  ڕۆمانــی  نووســیویانە...  برۆنتــی« 
نموونــەی  دەشــێ  ئێــر«...  »جه یــن  و  ویزرینــگ« 
ــە  ــەاڵم ل ــوون، ب ــان نەکەوت ــه  بەرچاوم ــن ك ــری هەب ت
ئەدەبــی کوردیمانــدا کەســێکی ئــەو جورئــەت و زاتــەی 
نەکــردووە بــە ڕاســتی و ڕەوانــی چیــرۆک بــە جــۆر و 
شــێوازێكی داچــۆڕاو و بــە ســەلیقە دابڕێــژێ، ئەگــەر 
کۆمەڵێکــی  ئافرەتێکــی  الیــەن  لــە  ئەمــەش  و  بێــت 
هــەرە دواکەوتــووی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە بێــت... 
نــاودارە  ئــەو دوو ڕۆمانــە  باســە  ئــەوەی شــایانی 
ــک  ــر« کاتێ ــن ئێ ــگ« و »جه ی ــی ویزرین »بەرزاییەکان
کەوتنــە بــازاڕەوە، دەیــان ڕەخنــەی توندیــان لــێ گیــرا 
بــە دوو ڕۆمانــی »نائەخالقــی« درانــە قەڵــەم و  و 
ــج و قســەی  جووتەخوشــکی برۆنتیــش ســەدەها توان
ســووک و تەشــەریان ئاڕاســتە دەکــرا... پاڵەوانــی ئــەو 
جووتــە ڕۆمانــەش ئافرەتــی چەوســاوەی توندکــراوی 
ئاییــن گشــت  نەریــت و  کــە  دیــوارن  نێــوان چــوار 
ڕێگەیه کــی لــێ بەســتوون. وەکو هەمــوو ئادەمیزادێکی 
ئــارەزووی  و  هەســت  کۆمــەڵ  ئــازادی  دیکــەی 
ڕاســتەقینەی خۆیــان دەردەبــڕن، دەچنــە گــژی هەمــوو 
نەریــت و داب و دەســتوورێکی چــەوت و ناپەســەندی 
کۆمەاڵیەتیــی دژ بــە مافــی ڕەوای ئافــرەت، پــەردە لــە 
ڕووی هــه ر عەیــب و شــوورەیی و ناکەســبەچەییەک 
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ئەخالقییەتــی  کــە  بــووە  ئــەوە  ئەمــە  هەڵدەماڵــن... 
کۆمەڵگــەی ئەوســای ئەورووپــا بــۆی هــەزم نەدەکــرا و 
یاســای کڵێســەش ببــووە قەمتــەر و گشــت ڕەفتارێکــی 
دوور و نەگونجــاوی ئەوســاکەی زیندەبەچــاڵ و لغــاو 
دەکــرد، ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی ئــەم دوو شــاکارە 
ئەدەبییــە تــا ماوەیەکــی درێژخایــەن بەدنــاو بکرێــن... 
بــەاڵم پــاش ئــەوەی هەنــدێ لــە ڕەخنەگــرەکان گەیشــتنە 
و  تازەبابەتــن  بەرهەمــی  دوو  کــە  قەناعەتــەی  ئــەو 
دەبــێ ڕێزیــان لــێ بگیــرێ... ئــەوە بــوو جووتەخوشــکی 
»برۆنتــێ« پێیــان وتــراوە »خوشــکە ئازیــزەکان« و 
بگــرە بــووە نازناوێــک بــۆ ئــەم جووتەخوشــکە ئەدیبــە 
ــازاڕەوە  ــە ب ــش کەوتن ــە نایابەکەیانی ــە بەرهەم و جووت
وەرگێڕرانــە  هەروەهــا  کرایــەوە،  بــۆ  باوەشــیان  و 
لــە  مەبەســتیش  دونیــا...  ســەر زۆربــەی زمانەکانــی 
هێنانــەوەی ئــەم نموونــە ئەوەیــە چونکــە »ئەحــالم«ی 
چیرۆکنــووس هەنــدێ شــتی تــازەی لــە چیرۆکەکانیــدا 
ــەرز و خۆگوشــینێک،  ــرس و ل ــچ ت ــێ هی ــووە و بەب وت
ــی  ــوو چیرۆکەکان ــی هەم ــو قارەمانێک ــرە خــۆی وەک بگ
خــۆی دەخاتــە ڕوو، دەشــێ زۆر کەســی بیرتەســک و 

ــرێ... ــەزم نەک ــۆی ه ــا ب کەمبین
***

کــە  ئەرکــەی  لــەو  دەکەمــەوە  بیــر  دەمــەی  »ئــەو 
ئەویــش  کــردووە،  تەرخــان  بــۆ  خۆیــی  هونەرمەنــد 

ڕووتکردنــەوەی ئــەو به هایانه یــه  کــە لــە ئــارادان، دەبــێ 
لــە خۆیــەوە ڕژێمێــک  ئــاژاوەی دەوروبەره کــەی  لــە 
دروســت بــکات، تــۆوی تێکۆشــان و ناڕەزایــی بچێنــێ، 
تاوەکــو بــە هــۆی بەرەڵاڵکردنــی عاتیفــەوە مــردوان 
بــۆ ژیــان دەگەڕێنێتــەوە، ئەوســا کــە بــە پیــری ئــەو 
کەســە مــەزن و کەمنموودانــەوە دەچــم، شــڵەژاوییان 
ورتەورتەکانیــان  دەکه نــەوە،  زینــدوو  مه زنیــم 

وەکــو مۆســیقایەکی خوایانــە لــە گوێمــدا دەنــگ 
دەده نــەوە.«)٢(

هێنری میلەر
٭٭٭

و  هەناسەســاردی  دەنگــی  »پــرد«  کۆمەڵەچیرۆکــی 
ناڵــە و نــزا و خۆشەویســتی و بێدەنگــی و خــەون و 
بێدەســەاڵتی و دڵەكوتــێ و تــرس و ســەرکوێرکردن 
و  ورووژانــدن  و  خەمخــواری  و  ڕژانــەوە  و 
ئافرەتــی  ئارەزووەکانــی  و  هەســت  ســەرکوتکردنی 
ــدا  ــر ڕکێــف و دەســەاڵتی کۆمەڵ چەوســاوەیە کــە لەژێ
دەناڵێنــێ و لــە بچووکتریــن مافــی ڕەوای خــۆی بێبــەش 
ــی  ــی هاوســەری ژیان ــی هەڵبژاردن کــراوە، ئەویــش ماف
و وەکــو مرۆڤێــک بیــر بکاتــەوە لــە دواڕۆژی خــۆی، 
نــەوەک چەشــنی شــوێنكه وته  و یــەدەگ... چیرۆکنووس 
ئەمــەی بــە شــێوە و شــێوازێكی تــازە داڕشــتووە و 
مۆرکێکــی هونەریــی تــازەی لــە چیرۆکەکانــدا بــەکار 
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هێنــراوە،... زۆر جاریــش »ئەحالم«ی 
چیرۆکنــووس خــۆی وەکــو ئافرەتــی 
کۆمەڵێکــی جەنجــاڵ و پڕزەبڕاو، بووه  
بــە قارەمانــی چیرۆکەکانــی، ئەمــەش 
کارێکــی جەربــەزە و لەبــارە، یاخــود 
ڕووداوەکانــی  کامێرایــەک  وەکــو 
دەدات...  نیشــان  ئەمانەتــەوە  بــە 
دڵ  مێشــک و  لــە  توانیویەتــی  پتــر 
ئافرەتــی  ناســۆریی  و  دەروون  و 
دڵشــکاوییەکانی  و  بــگات  کــورد 

ڕوو... بخاتــە 
زۆر جــار قارەمانــی چیرۆکــەکان 
ڕۆشــنبیر  و  هۆشــمەند  ئافرەتــی 
نیمچەڕۆشــنبیرن  یاخــود 
دەکەنــەوە،  بیــر  مرۆڤانــە  و 
هەمیشــە خۆیــان ڕادەپســکێنن بــۆ 
و  بیرتەســکی  لــە  ئــەوەی خۆیــان 
ڕزگار  کۆمــەڵ  کوتوپێوەندەکانــی 
قــەوارەی  خاوەنــی  ببنــە  و  بکــەن 
ئەنجامــی  خۆیــان...  مرۆڤایەتیــی 
تووشــی  خۆڕاپســکاندنەش  ئــەم 
ســۆفیەتی و وجودیــەت دەبــن و 
بێدەنــگ و دەروونجەنجاڵیــان 
دووچــاری  دەکات، 
دەبــن،  خۆکوشــتن 
ــە شــێوەیەکی  یاخــود ب
کۆتایــی  تراژیدییانــە 
دێــت،...  ژیانیــان  بــە 
ئەنجامانــەش  ئــەم 
پتــر شــانۆگەرییەکانی 

یــاد  بــە  لۆرکا«مــان  »گارســیا 
دەخاتــەوە کــە دەنگــی خوێــن دەبێتــە 
تاکــە دەنــگ و هەمــوو دەنگەکانــی تــر 
دەپۆشــێ... ئەوەتــا چیرۆکــی »فەقــێ 
عەبــاس و دیمەنێکــی لەیادنەچــوو« لــە 
شــێوەی درامایەکــی شەکســپیرانەدا 
کۆتایــی پــێ دێــت، پتــر قاڵبێکــی 
گەرچــی  هەیــە،  تراژیدییانــەی 
بەرامبــەر  چیرۆکنــووس 
هەندێــک  ڕووداوەکان 

دەستەوه ســتانه  و بــە جۆرێکــی واقیعییانەتــر ڕێگــەی 
بڵێــی  وەک  هــەر  نەکردووه تــەوە،  پاڵەوانــەکان  بــۆ 
ــەوەی  ــێ ئ ــاودەق نووســراوەتەوە، ب ــە دەق ڕووداوەک
شــوێنپەنجەی چیرۆکنووســی پێــوە دیــار بێت، ئەمەش 
ئــەوە دەگەیەنــێ کــە نەیویســتووە کەســانی چیرۆکەکە 
ببنــە داشــی دامــە و بــە ئــارەزووی خــۆی جێگۆڕکێیان 
پــێ بــکات، بگــرە جڵەوی بۆ ڕووداوەکان شــل کردووە 
ــان بکــەون... ــاوەڕۆی خۆی ــان شــوێنی ئ تاوەکــو خۆی
بــەرەو  گــوزەران  و  نانپەیاکــردن  بــۆ  »عەبــاس« 
خانەقین دەڕوا و دەبێتە فەقێی مزگەوتەکەی گەڕەکی 
ــی پاقلەفرۆشــه ،  ــش کچــی بێوەژنێک »مەلیحــە«، ئەوی
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دێــت  تــا  و  دەبــن  یەکتــر  گیــرۆدەی خۆشەویســتیی 
دوو  پــاش  دەســەنێ،  جــۆش  خۆشه ویســتییه كه یان 
ســاڵ ئــەم داوی دڵدارییــە پــڕ جۆشــوخرۆش و پیــرۆزە 
بــە چەقۆکــەی »مچــە قەســاب« دەپســێنرێ و بــە پارچە 
ــە  ــە »مچــە« دەدەن ب ــار مەلیحــە ب ــک و ٢٠٠ دین زێڕێ
پــاش  دەمێنێتــەوە...  ڕەنجبێــوەر  عەباســیش  مێــرد و 
ــی خــۆی  ــی و ناڕەزامەندی ــە بێدڵ ــەوەی »مەلیحــە« ب ئ
بــە مێــردی دەدەن، عەباســیش وەکــو شۆڕشــگێڕێکی 
و  عاتیفــە  گێــژاوی  دەکەوێتــە  بێبنەمــا  و  بیرتەســک 
هەڵەشــه یی خۆیــەوە. بڕیــار دەدا »مچــە«ی هاوڕێــی 
»مەلیحــە«  بەمێرددانەکــەی  کاری  تاوەکــو  بکــوژێ 
لــە  تــری  چارەســەرێکی  چ  دەنــا  هەڵوەشــێنێتەوە، 
بەردەمــدا نەمــاوە، چونکــە کۆمەڵەکەی لــه  بارودۆخێكی 
دواکەوتوودایــه ، ئەندامەکانــی لــە جوغزێکــی تەســکدا 
دەســووڕێنەوە و ژیانــی مــادی گشــت ئەخالقییەتێکیــان 
لــە بیــر دەباتــەوە... هەروەهــا چ دەرفەتێکــی لــە پێشــدا 
نییــە، جگــە لــه  پەنابردنــە بــەر کردەوەیەکــی خۆكوژانه ... 
»تەقــەی دەمانچەیــەک هەمــوو دەنگەکانــی قــووت دا، 
بووکەکــەش پەلەخــود بــوو« )٣(... بــەاڵم ئــەو گوللــەی 
ــت... ــەر »مەلیحــە« دەکەوێ ــت، ب ــه  »مچــە«وه ی دەنێ ب
ســەربانی  لــە  دەمانچەکەیــەوە  بــە  »عەبــاس 
مزگەوتەکــەوە هاتــە خــوارەوە. هەمــوو خەڵکەکــە ڕایــان 
دەکــرد و لــە دەمانچەکــەی دەســتی دەترســن، گەیشــتنە 
ئــەو شــوێنەی خوێنەکــەی مەلیحــەی لــە ســەر بــوو، 
ڕاوەســتا و ڕووی لــە ئاســمان کــرد و دەمانچەکــەی نــا 

بــە کەللــەی خۆیــەوە... کــەوت.« )٤(، ل ٢٢.
تەکنیکی چیرۆکەکەش لە شــێوەی مونتاژی زیرەکانەدا 
بــەکار هێنــراوە. چیرۆکنــووس چەشــنی وێنەگرێکــی 
ســینەمایی لێهاتــوو، دیمــەن و شــوێنەکانی ڕووداوی 
دەوروبەرەکــەی وێنــە کێشــاوە، لــە زۆر شــوێندا بــە 
شــێوەیەکی درامیــی ســفت و خەســت داڕێــژراوە و پتــر 

ــارە... ــوە دی شــاعیرانەیه  و دەســتڕەنگینی پێ
»جیکەجیکــی چۆلەکــە هەڵنیشــتووەکانی ســەر تەلەکانی 

کارەبــا و ئــاوازی دەهــۆڵ و زوڕنــا تێکــەڵ ببــوون...
زوڕناکــەدا  و  دەهــۆڵ  ئــاوازی  لەگــەڵ  منااڵنیــش   *

هەڵدەتــەکان... شــانیان 
* دەنگی شاباش دەهۆڵ و زوڕناکەی ڕادەگرت.

* وردە هەتاویش بەرەو ئاوابوون دەچوو.
دەنگەکانــی  هەمــوو  دەمانچەیــەک  تەقــەی  دەنگــی   *
قــووت دا، بووکەکــەش پەلەخــود بــوو و چۆلەکەکانیــش 

هەمــوو هەڵفڕیــن...« )٥(.
»مناڵمــان  »چارەنــووس«،  چیرۆکه كانــی  هەروەهــا 
نــاوێ«، »جارێکــی تــر بــە پــەڕۆ ڕەشــەکە هــەردوو 
»کورتەچیرۆکێکــی  بەســتەوە«،  تونــد  چاومیــان 
ــرد«، »گۆشــەیەکی  ــەواو«، »خەوێکــی هێمــن«، »پ نات
چەوســاوە  ئافرەتــی  نموونــەی  ڕەعنــا«  ژیانــی 
لــە  پیــاودا هەمیشــە  لــە دونیــای  نیشــان دەدەن کــە 
ــی ڕەوای خــۆی  ــۆ بەدەســتهێنانی ماف ــه  ب زۆرانبازیدای
هەروەهــا  مرۆڤانــەی،  قــەوارەی  دۆزینــەوەی  و 
بــۆ  پیــاودا  لەگــەڵ  بەشــداریکردن  بــۆ  هەوڵــدان 
بونیادنانــی دواڕۆژێکــی تــازە و بەختــەوەر... یاخــود 
کۆمەاڵیەتیــی  نەریتــی  و  ئەخالقییــەت  بەگژاچوونــی 
ــا  چــەوت ســەبارەت بــە چارەنووســی ئافــرەت... ئەوەت
کچــە قارەمانــی چیرۆکــی »چارەنــووس« ڕووبــەڕووی 
کۆمەڵێــک یاســا و کوتوپێوەنــدی خێڵه كــی دەبێتــەوه  کــە 
ــت  ــۆڕ بکرێ ــو شــتومەک ئاڵوگ ــرەت وەک ــەوێ ئاف دەیان
هەرزانفــرۆش  بازرگانــی  کەلوپەلێکــی  چەشــنی  و 
ــە  ــەوەن... ل ــەو کەســانەی شایســتەی بیرکردن ــرێ ب بک
ــە نرخــی  ــەوێ شــانازی ب الیەکــەوە دایکــی کچــە »دەی
ــە نــاو پیرەژنــە گەوجەکانــدا  شــووکردنمەوە بــکات و ل
خــۆی هەڵکێشــێ و باســی دیــاری و زێــڕ و دینــار و 
وەزیفــەی زاواکــەی بــکات...«)٦( لە الیەکی تریشــەوە لە 
نــاو کۆمەڵــدا ســەرپاکی ژیانــی لــێ دەکــەن بــە کۆمەڵێــک 

پرســیار و دەبــێ هــەر شــوو بــکات و چارەنــووس 
ڕەت ناکرێتــەوە، ئەگەرچیــش ئــەم چارەنووســە 
به بــێ ڕەزامەندیــی ئــەو بێــت... »ئــەرێ تــۆ کــەی 

ــێ... خــۆت  ــوا دەزان ــەی؟« »نســیب.. خ شــوو دەک
ناڵێــی شــوکردن قســمەت و نســیبە.«)٧(.

دیکــەی  وێنەیەکــی  نــاوێ«  »مناڵمــان  چیرۆکــی 
چەوســاندنەوەی ئافرەتــە لــە الیــەن کۆمــەڵ و پیــاوەوە. 
ئەوەتــا »نەســرین« لەبــەر ئــەوەی مێردەکــەی داوای 
لــێ دەکات منداڵــی نەبێــت، مناڵەکــەی لەبــار دەبــات، 
چونکــە ئــەم داواکارییــەی مێردەکــەی بــۆ منداڵنەبــوون 
ئــەوە دەگەیەنــێ ئافــرەت وەکــو ئامێرێکــی ڕابواردنــە، تا 
هــەر کاتێــک ویســتی، دەســتبەرداری ببێــت و تــووڕی 
بــدات، تاوەکــو منداڵەکەیــش نەبێتــە وەســیلەیەک بــۆ 
پێکبەســتنەوەیان... یاخــود دووەم ئافرەتــی چیرۆکەکــە 
نابێــت،  منداڵــی  ئــەوەی  لەبــەر  دەســووتێنێ  خــۆی 
به بــێ  و  کەوتــووە  مێردەکــەی  بــەدووی  گەرچیــش 
کــردووە،..  پــێ  شــووی  کەســوکاری  ڕەزامەندیــی 
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پــەڕۆ  بــە  تــر  »جارێکــی  چیرۆکــی  دیســان 
»یاداشــت«،  »پــرد«،  »چاویلکــە«،  ڕەشــەکە...«، 
»خەوێکــی هێمــن«، »کورتەچیرۆکێکــی ناتــەواو« و 
»بێدەنگییەکــی هەمیشــەیی« لــە یــەک بــاس و کێشــە 
ئافرەتەکــە  پاڵەوانــە  چیرۆکانــەدا  لــەم  دەدوێــن، 
بگرەوبــەردە  و  ملمالنێــی  و  مشــتومڕ  دەکەوێتــە 
و دیســانەوە پەرژینــێ لــە نێــوان بیروباوەڕیانــدا 
دروســت دەبــێ، »دلێــر« بــە هەمــان بیرکردنــەوەی 
ڕچــەی  دەیــەوێ  خــۆی  دیکتاتۆریەتــی  نیمچــە 
و  یــەدەگ  بیکاتــە  و  بشــکێنێ  بیرکردنەوەکانــی 
شــوێنكه وته ی خــۆی، بــەاڵم ئــەو جــۆرە هــەوڵ 
و تەقــەال ساردوســڕانە لــە ئاســتی ئافرەتێکــی 
چاوقایــم و بڕوابەخۆبــوودا چ کەڵکێــک ناگــرن... 
»دلێــر« کــە پاڵەوانــە پیاوەکەی ئــەو چیرۆکانەیە، 
هەنــدێ جــار مێــردە و هەنــدێ جاریــش دڵخــواز 
حاڵەتەکەیــدا  هەرســێ  لــە  بــەاڵم  هــاوڕێ،  و 
هەریەکــن و دەیانــەوێ ئافرەتەکــە بکەنــە یــەدەگ 
و شــوێنكه وته ی خۆیــان و هەمیشــە بــە چاوێکــی 

نزمــەوە تەماشــای دەکــەن...
»گــەر لێــم بــدات ئەقیژێنــم... ئەگەرچــی بــاوەڕم 
کــوردی  ئافرەتــی  بــەاڵم  نییــە...  قیژەقیــژ  بــە 
قوڕبەســەر چــی بــکات؟ چیــی لــە دەســت دێ؟ 
بــە قەپــان هــەوای دەدەنــێ، بــە ڕاســتە و 
ــە  ــەن، ل ــاری دەک ــی دی ــڕگاڵ جووڵەکان پ
هــەزار بازنــەی هەندەســیدا حەشــاری 
پــێ  باوەڕیشــی  ســەیرە  دەدەن... 
ــەم  ــم براک ــن دەزان ــەوا م ــەن... ئ نەک
چەنــد درۆ و فــرت و فێــڵ لەگــەڵ 
بەســتەزمانانەدا  ئافرەتــە  ئــەم 
بڵێــم،  هیــچ  ناوێــرم  هــەر  دەکات، 
)مــن  دەڵــێ:  یەکســەر  چونکــە 

پیــاوم...(.«)٨(
پاڵەوانه  ئافرەتەکانی کۆمەڵەی »پرد« 
و  ڕۆشــنبیر  ئافرەتــی  جاریــش  زۆر 
ســەرکێش و بڕوائەســتوورن... ئەوەتــا 
یەکتــر  »گوناهەکانــم  چیرۆکــی  لــە 
چیرۆکــە  ئــەم  دەســووتێنن«دا 
و  ســفت  پارچەپەخشــانێکی 
بەپێــزە و بــە زمانێکــی بەتوانــا 
نووســراوه ،  باوەڕئەســتوور  و 

گوناهەکانــی  هەمــوو  نییــە  ئــەوەش  دەربەســتی 
ئــەو  بــەدووی  ئەســتۆی.  بخەنــە  مرۆڤایەتییــش 
کەســەدا وێڵــە کــە وشــەکانی بــۆ دەکاتــە الیالیــە و 
تاوەکــو ئەویــش لــە هەویــری بریــن و فرمێســکەکانی 
کەرەســتەیەکی بەپێــز دروســت بــکات کــە خێربەخــش 
چیــرۆک،  ڕۆمــان،  ئەگــەر  چ  ئادەمیــزاد،  بــۆ  بێــت 
لەگــەڵ  بێــت... هەمیشــە  پارچەنووســراوێکیش  یــان 
گەورەبوونی گوناهەکانیدا، سنگی ئەو دەبێتە کەشتی 
و برژانگەکانیشــی دەبنــە ســەوڵ بــۆ پەڕینــەوە بــەرەو 
جیهانێکی نوێی تر و دوور لە برســێتی و ئەشــکەنجە 
و ئــازار و کڕوزانــەوە و خوێنڕشــتن... گوناهەکانــی 
باڵــدارن و بــەرەو ئاســمانی پاک و بێگــەردی دەڕۆن... 
بۆیــە دەیــەوێ ددان بــە گوناهەکانیــدا بنێــت، گەرچیــش 
بێگوناهــە. چونکــە تەنهــا گوناهــی ئــەو ئەوەیــە ئافرەتی 
کۆمەڵێکــی دواکەوتــووە... دداننــان بــە گوناهــدا خــۆی 
لــە خۆیــدا ڕێبازێکــە بــۆ تەحقیقکردنی زاتــی مرۆڤانەی 
خــۆی... چونکــە ئەمیــش وەکــو کەســێکی ڕۆشــنبیر و 
هۆشــیار بــووه  بــە ئاوێنــەی کۆمەڵەکــەی و هەمــوو 

گوناهــەکان لێــوەی ســەرەتاتکێ دەکــەن...
ــێ دەدەن،  ــوو مزگەوت ــە دەرگای هەم ــم ل »گوناهەکان
شــێخ عه بدولقــادری گەیالنــی، ئەبــوو حەنیفــە، عەتــار، 
هیــچ  زیاتــر  بێدەنگــی  لــە  کەچــی  عەلــی...  ڕۆمــی، 
نابیســتن.«)٩(، بۆیــە لــە ئەنجامــدا: »خۆیــان بڕیاریــان 

دا خۆیــان بســووتێنن.«)١٠(
هەروەهــا قارەمانــی چیرۆکــی »شــەو«، ئەگەرچــی 
ڕەش«ی  »ئامــە  بــەدووی  کەمەلکێــش  وەکــو 
دایه نیەوەیــه  و ئێســتاش وەکــو ســێبەر لێــی نابێتــەوە، 
چونکە »ئامە ڕەش« وەکو پاشــماوەیەکی ســەردەمی 
ــووه  و  ــاک ب ــووده ی تلی ــەی ئال ــوردووی کۆمەڵەک ڕاب
لەگــەڵ خوێنەکەیــدا دەژێــت... ئامــە ڕەش و شــەو دوو 
ئافرەتــن،  کۆمەاڵیەتیــی  دونیــای  هاوتەریبــی  هێڵــی 
یەکتــر دەزێنــن و یــه ك کەمەندکێــش دەکــەن... بــەاڵم 
لــە  کەرەســتەیەک  دەیــەوێ  ئــەوەش،  ســەرەڕای 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەو شــەوه یش دروســت کات، ب ــی ئ تاریکی

مناڵــە ڕووتەکانــی ئــەم دونیایــەی پــێ بپۆشــێت...
وەکــو  »کەمــان«  چیرۆکــی  کچەقارەمانــی  یاخــود 
»پــرد«،  کۆمەڵــەی  پاڵەوانەکانــی  تــری  ئەوانــی 
ئێــش  ئافرەتێکــی هۆشــمەند و ڕۆشــنبیرە، ســەراپا 
و ژان و نەزیــف و فرمێســک و بێدەنگــی و برینــه ، 
هەزارهــا پرســیاری قۆقــزی مرۆڤایەتیــی بــە کۆڵــەوە 
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گرتــووە، بــە هەمــوو کــۆاڵن و شــەقامەکانی دونیــادا 
ئــازار و برســێتی و  دەیانگەڕێنــێ و لەگــەڵ هەمــوو 
قاوقیــژ و دەردەســەری و عــارەق و ســندوقی مناڵــە 
بویاغچییــەکان و ژیانــی ڕۆژانــەی ماڵەکانــی ســنەک و 
بەغــا و غــەوس و چــواردەوری ئەبــوو حەنیفــە و جنێــد 
و ڕۆمــی و عەتــار و حــەالج و مزگەوتــی ســلێمانی 
ــی  ــوک و ئەڵوەن ــەاڵی کەرک ــی ق ــەی کوێرەکان و چاخان
خانەقیــن و کچۆڵــە پێپەتــی و هەژاره كه ی گەڕەکەكه یان 
و تــا دەگاتــە گــۆی زەوی، بــە یەکــەوە دەبەســتێ و 
ــە گلێنــەی چاوەکانــی خۆیــدا دەیانپارێــزێ و بــە ڕۆژ  ل
دەیانســووڕێنێتەوە، تاوەکــو هەتاوێکــی تر دەدۆزێتەوە، 
هەســت بــە ماندووبــوون نــاکات، گەرچیــش دڵنیایــە کــە 
بــەم زوانــە ئــەو هەتــاوە بــە دەســت ناهێنــێ، بــەاڵم 
هەروەکــو »ســیزیف« وره  بەرنــادات... ئــەم هەمــوو 
ــێ،  ــدا دەچپێن ــری کەمانێک ــی ئامێ ــە گوێ ــازەش ب ڕازونی
کــە لــە ســەر مێزەکــەی بەردەمــی لــە ژوورە تەنیاکەیــدا 
هەمــوو  ئــەم  ســەرەڕای  بــەاڵم  گرتــووە...  ئۆقــرەی 
هۆشــیاری و خۆخواردنــەوە و موعاناتــە، ڕووبــەڕووی 
ژیانــە پــڕ لــه  ڕۆتیــن و پرســیارەکان دەبێتــەوە، هــەوڵ 
ــە  ــی خــۆی ل ــرێ و مرۆڤایەتی ــش بک دەدرێ کەمەندێکی
ــکات،  ــەم شــوو ب ــو کچــی عال ــدات و هەروەک دەســت ب
ــە مرۆڤێکــی  ــاڵ و ببێت ــرد و من ــە خــاوەن مێ ــەس ببێت ب
میکانیکــی... بــەاڵم ئەمیــش سەرکێشــە و نایــەوێ وەکــو 

تــری،  دەستەخوشــکەکانی 
بــه  پیــاو و ئۆتۆمبێــل و پــارە 
هەڵخەڵەتــێ و خــۆی فڕێ بداته  
نێــو ژیانــی وشــک و میکانیکیی 
چونکــە  دەوروبەرەکەیــەوە، 
ــەی  ــەو قەناعەت گەیشــتووه تە ئ
و  ژن  لــە  بەختیــاری  کــە 
مێردایەتیــدا لە مســۆگەرکردنی 
ژیانــدا  پێداوێســتییەکانی 
لەیەکگەیشــتن  بگــرە  نییــە، 
دروســتکردنی  و 
ئــەم  خۆشەویســتییە... 
کۆمەڵێکــی  لــە  مەرجــەش 
ڕووی  لــە  دواکەوتــوو 
کۆمەاڵیەتییــەوە  و  ئابــووری 
نایــەت،  بــەدی  هەرگیــز 
و  عــادات  و  نەریــت  چونکــه  
ــەڵ  ــی کەســانی کۆم ئەخالقییەت
ــە  ــە دراوســێکەیان ب ــا ئافرەت ــدن... ئەوەت ــەوە بەن بەوان
مێردەکــەی  شــەوێکیش  گشــت  مناڵــەوە،  ڕەوەیــەک 
بــە سەرخۆشــی دێتــەوە، یاخــود ئــەو ئافرەتــەی لــە 
چیرۆکــی »خەوێکــی هێمــن«دا وێــڵ و ســەرگەردانه  
و  دەخەڵەتێــن  هەڵــی  پیــاو  هەنــدێ  شــەوێکدا  لــە  و 

یــان  دەکــەن،  شــەقامەکانی  و  کــۆاڵن  ئــاوارەی 
»نازەنیــن«ی خوشــکی کچەقارەمانــی چیرۆکــی 
لەگــەڵ  ڕۆژێــک  هەمــوو  كــه   »چارەنــووس« 

دەتــۆرێ،  و  دەمەقاڵێیــان  دەبێتــە  مێردەکەیــدا 
ئەنجامــی چاوبازییەکــی  چونکــە ژن و مێردایەتییــان 
ســەرپێی دەبێــت و مێردەکەیشــی بــە هــەزار قەرزوقۆڵــە 
و دەســتبڕین مارەییەکــەی پەیــدا دەکات... هەزارەهــا 
ئافرەتــی دی کــە بــە بێدڵــی خۆیان و هۆیەکــی بازرگانی 
بــە مێــرد دراون... بۆیــە زۆربــەی پاڵەوانــە ئافرەتەکانــی 

دەترســن... تەجروبەیــە  لــه و  چیرۆکــەکان 
»ئای کەمان...

چەنــد بێنــاز لــە ســەر ئــەم مێــزەی بەردەممــدا ئۆقــرەت 
گرتــووە... تۆیــش دەروونــت وەکــو مــن پــڕی پرســیارە 
و دەتــەوێ مــن ئاســا پرســیارەکانت تووشــی نەزیفــت 
بهێنــن؟ تــۆ بــە ناڵــە و مــن بــە خوێــن... مــن بــەرەو خــوار 
خوێنــم دەبێتــە تاڤگــە و تۆیــش بــەرەو ژوور ناڵــەت 
دەبــی...  بێــزار  تۆیــش  نازانــم  گەردەلــوول...  دەبێتــە 



الم مەنسوور
ئەح

رۆڤار
56

تۆیــش وەکــو هەمــوو کەســێ دەتــەوێ ناڵــەی تەلــە 
بەســۆزەکانت دەرپەڕێنــی و خەڵکــی تــر گوێگــرت 
بــن... نازانــم هەنــدێ گوێــم لــێ دەگــری، باشــە گــەر 

گوێــم لــێ بگــری، باســی چیــت بــۆ بکــەم؟
* ئەوانەی پێستیان ڕەنگاوڕەنگە...

* ئەوانــەی لەگــەڵ پێگرتنیــان ئەرکــی بەخێوکردنــی 
خێــزان لــە ئەســتۆیانە...؟

ــە شــەقام و  ــەن و شــەوان ل ــەی درۆ دەک * ئەوان
باڕه کانــدا جگــەرەی تــاک دەفرۆشــن؟

و  بــرا  و  بــاوک  بەرچاویانــدا  لــە  ئەوانــەی   *
دایکیــان کــوژراون، ئەوانــەی )صلیــب االحمــر( 

دەداتــێ؟ ئاویــان،  شــیر،  نــان، 
و  هــەژارە  دایکیــان  و  بــاوک  ئەوانــەی   *

)١١ نفرۆشــن؟«) یا ە د
بــۆ  »ســەرەتایەک  چیرۆکــی  لــە  دیســانەوە 
ئافرەتێکــی  ڕووبــەڕووی  نــوێ«دا  نووســینێکی 
کــە  دەبینــەوە  ڕۆژنامەنــووس  و  ڕۆشــنبیر 
تووشــی هەمــان گێرەوکێشــە و ڕۆتیــن دەبێــت 
و ناتوانــێ خــۆی لــەو کۆتوپێوەنــدە قورســانەی 
ــه  ده ســت  ــکات، هیچــی ل دەوروبەرەکــەی ڕزگار ب
نایــه ت تەنهــا بیرکردنــەوە و خەمخــواری نەبێــت، 
کــە  دەوروبەرێکــە  ئافرەتــی  ئــەوەی  لەبــەر 
لــە دونیــای پیــاودا هیــچ دەســەاڵتێکی تێــدا 
نەماوە بۆی و هەمیشــە به  هۆی قســە و 
توانــج و واتەواتــی خەڵکییــه وه  ناتوانــێ 
خــۆی ڕزگار بــکات، ســەرەڕای ژیــان 

ڕۆتینەکــەی:
بــاش،  )بەیانیتــان  ڕۆژێ!  هەمــوو 
جوانــە،  تەنوورەکــەت  چۆنــن، 
دایلــی  پرچەکــەت...  ته ســریحەی 
چــۆن  کچەکەتــان  ئــەرێ  فــاڵن، 
بــە  ئەگــەر  دواییشــدا  لــە  بــوو... 
نەکــەن  چیایــەک  قەڵەمــێ،  نووکــە 
بــە نیســک، ئــەوا نیســکێ دەکــەن بــە 
و  ڕیایــی  و  بەرتیــل  پیرەمەگــروون، 
پینەکــردن.«)١٢( و  ملیۆنڕوویــی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  یــان 
هەمیشــەییەکەی  پرســیارە 
ناکەیــت...؟  شــوو  بــۆ  دایکــی: 
بــەاڵم ئــەم قســانە لەمــەڕ ئــەو 

ملمالنێــی  مەســەلەکە  چونکــە  دەخــرێ،  پشــتگوێ 
نێــوان دوو ســەردەمی جیــاوازه ، نێــوان ڕابــوردووی 
دواکەوتــوو و ئێســتای پــڕ لــە ئاڵوگــۆڕی ناوخۆیــی 
ــی دایکــی  ــج و بۆڵەبۆڵ ــۆ توان ــە مــل ب و دەرەكــی، بۆی
خۆیــدا  لەگــەڵ سەرکێشــیی  هەمیشــە  و  ناخەوێنــێ 
ڕێگــەی گرتووه تــە بــەر و دەیــەوێ بــە نووســینیش 
بێــت، زاتــی مرۆڤانــەی خــۆی ته حقیــق بــكات... »دایکــم 
ڕاســت دەکات، زۆر دەنووســم، بــەاڵم چــی دەنووســم 
نووســیوە،  هەرچیــم  نازانــێ  نووســیوە،  چیــم  یــا 
نرخــی الپەڕەیەکــی دۆستۆیڤســکی و ئەندریــە جێــد و 
کونســتانتین و جۆیســی نییــە، ئەگەرچــی پێــم دەڵێــن: 
ســەرەتای نووســینەکانی جــۆرج ســاند و ڤێرجینیــا 

ۆڵــف و فروخــزاد وەکــو تــۆ بــووە...«)١٣(

١٩٨٠ بەغدا

پەراوێزەکان
١- کۆمەڵەچیرۆکی پرد.
٢- مجلة االداب االجنبیة.
٣- کۆمەڵەچیرۆکی پرد.
٤- کۆمەڵەچیرۆکی پرد.
٥- کۆمەڵەچیرۆکی پرد.
٦- کۆمەڵەچیرۆکی پرد.

٧- هەمان سەرچاوە.

٨- هەمان سەرچاوە.

٩- هەمان سەرچاوە.
١٠- هەمان سەرچاوە.
١١- هەمان سەرچاوە.
١٢- هەمان سەرچاوە.
١٣- هەمان سەرچاوە.

١٤- قضایا الروایة الحدیثة.
١٥- الموســوعة الصغیــرة، صنعــة الروایــة، ترجمــة: 

ــد. ســامی محم
١٦- موحازەرەیــەک دەربــارەی چیــرۆک لــە ســلێمانی 

)تەهــا بابــان(.
١٧- عشر روایات خالدة. سومرست موم.



سمكۆ محەمەد

یاخیگەرێتــی ئــەو چەمكــە فرەمانایەیــە كــە لــە ڕووی ئایدیاییــەوە گوناهێكــە دژ بــە موقەدەســی كۆمەڵگــە و لــە ڕووی 
ماتریالییشــەوە وەاڵمدانەوەیەكــە بــەو دژانــەی كــە لــە هەنــاوی خۆیــدا ماناكانــی خــۆی بەرهــەم دەهێنێتــەوە. ئەمــە 
ڕووە گشــتییەكەیەتی، لــە ڕووە تایبەتەكەشــیەوە )نەفی(كردنــی هەمــوو ئــەو پێــوەرە ئەخالقییانەیــە كــە یاخیبوونــە 
لــە خــودی ترادیســۆن كــە گشــت كاری پــێ دەكات. یاخیگەرێتــی لــە دەرەوەی چەمــك، حاڵەتێكــە دەتوانیــن وەكــو 
ــر وەردەگــرێ و  ــی ت ــەدا فۆرمێك ــە شــوێنێكی دیك ــەاڵم ل ــن، ب ــەكاری بهێنی ــی سیســتم ب ــۆ دژایەتیكردن ــك ب ئامرازێ
دەبێتــە ئامانــج. ئــەم ناكۆكــی و جیاوازییــە ڕەنگــە لــە نێــو دیــوی نــاوەوەی زۆر تاكــی دیكــەدا خــۆی مــەاڵس دابێــت، 
بــە تایبەتــی تاكــی كــوردی كــە هیــچ زەمانەتێكــی كۆمەاڵیەتیــی نییــە بــۆ ئــەوەی بــە قەناعەتــەوە مومارەســەی ئــەو 

شــێوە بیركردنەوەیــە بــكات كــە هەڵــی بــژاردووە.
بۆیــە ئــەم پێشــەكییەم بــۆ قســەكردن لەســەر ئەحــالم نووســی، چونكــە ناكــرێ باســی یاخیگەرێتــی بكەیــن و 
پێناســەیەك بــە دەســتەوە نەدەیــن، هەروەهــا ناكــرێ ئەحــالم وەكــو هــەر كارێكتەرێكــی چــاالك و یاخــی و نابــاو 
ــەو،  ــەوەی ئ ــە شــێوەی بیركردن ــوون ل ــە بەشــێك ب ــن ك ــاو نەگری ــە لەبەرچ ــەو حاڵەتان ــەر ئ ــن. خــۆ ئەگ وەرنەگری

ئەحالم مەنسوور: ژنە یاخییەكە لە سیستمی 
كۆمەاڵیەتی
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ــە بێئاگایانــەش ئینتیمــای  كــە ڕەنگــە هەنــدێ جــار ب
مــن  بەهەرحــاڵ،  هەبووبێــت.  چەمكانــە  ئــەو  بــۆ 
فــەزای  و  نووســین  لەگــەڵ  زۆر  ماوەیەكــی  كــە 
بیركردنــەوەی ئەحــالم هەڵــم كــرد و لــە نزیكــەوە 
هــەم چیرۆكەكانیــم خوێندووەتــەوە و هەم نووســین 
و هــەم سەرپەرشــتیی نووســینەكانیم كــردووە، لــەو 
ــردووە  ــە دوو كەســایەتی ك پرۆســەیەدا هەســتم ب
لــە دونیــای ئەحالمــدا، كەســایەتییەكی یاخــی لــە 
كەســایەتییەكی  و  موڵكیەتێــك  جــۆرە  هەمــوو 
دیكــەی ســوودگەرا بــە ئاڕاســتەی كەڵكوەرگرتــن 
لــەو شــتانەی كــە لــە ڕووی غەریزییــەوە ئینســان 
دووچــاری پارادۆكــس دەكــه ن كــە حــەزی لــە 
موڵكیــەت بێــت. ڕەنگــە هــەردوو حاڵەتەكــە بــۆ 
ژنێــك كــە لــە نێــو جەنجاڵیــی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی 
كوردســتان  لــە  بیركردنــەوەدا  بەرتەســكیی  و 
حــەزەر  بێــت  خــۆی  مافــی  بگوزەرێنــێ،  ژیــان 
بــكات لــەو ڕێچكەیــەی هەڵــی بــژاردووە كــە دژی 
هەمــوو ڕەوتەكانــی دیكــەی كۆمەڵگــە بــوو، بــۆ 
ئەمــەش پێیوســتی بــەوە هەبــوو كــە لــە شــوێنێكی 
دیكــەدا وەكــو كەســێكی ســوودگەرا خــۆی نیشــان 
قــورس  تــر  هێنــدەی  بارەكــەی  تاكــو  بــدات، 
نەبێــت، یــان النیكــەم بتوانــێ بەرگــری لــەو 
فەزایــە بــكات كــە تایبەتــە بــە خــۆی، لــە 
ڕوویەكــی دیكەشــەوە، چاونەتــرس بــوو 
لــە بەرامبــەر ئــەو دڵڕەقییــەی كۆمەڵگــە 

بەرامبــەر كەســی یاخــی هەیەتــی.

بــۆ  خێزانــەوە  لــە  یاخیبــوون 
یــی ا ر كگە تا

ــا  ــە تەنه ــزان و ب ــە خێ دەرچــوون ل
بــۆ  ئەســتەمە  زۆر  كارێكــی  ژیــان 
بــژی  كۆمەڵگەیەكــدا  لەگــەڵ  تاكێــك 
ــە ئینســان  ــی ب ــی تاكێت ــای ماف ــە مان ك
كــە  ڕادەیــەی  ئــەو  تــا  نابینــێ،  ڕەوا 
لــە  نەفــرەت  بەدواوەیــە،  نەفرەتــی 
خێزانــەوە بگــرە تــا دەگاتــە نەفرەتــی 
كۆمەڵگــە و ئاییــن و ترادیســیۆنێك 
ــی بەهــای ئینســانی،  كــە لەجیاتی
ئەخالقێكــی دروســتكراو دەكاتــە 
و  قایــل  تاكێكــی  بــۆ  پێــوەر 

ــك كــە بێشــومار  ــدی، نەفرەتێ ــی تەقلی ــە ژیان ملكــەچ ب
ژنــی كــوردی كــردووە بــە قوربانیــی ترادیســۆن و 
پێــوەرە ئەخالقییەكانــی كۆمەڵگــە بــۆ خێــزان. ئــەوەی 
ئەحــالم مەنســوور دەخاتــە ئــەو چوارچێوەیــەوە، ئــەو 
ــەوە  ــەوەی خێزان ــە ڕەتكردن ــە ل ــوو ك ــە ب یاخیگەرێتیی
ــاوك  ــە ب ــەم ك ــی یەك ــدی خێزان ــرد، ئی ــێ ك دەســتی پ
دووەم  خێزانــی  بــوو،  خوشــك  و  بــرا  و  دایــك  و 
ئەمەیــە  بــوو.  هاوســەری  ژیانــی  هەڵبژاردنــی  كــە 
ــۆ  ــك ب ــە ســەرەتاوە باســم كــرد، وەكــو ئامرازێ ــە ل ك
هەڵبژاردنــی شــێوەژیان یاخــی بــوو، ئەمــە بــۆ ئــەو 
ســەرەتایەك بــوو بــۆ خۆبارهێنــان لــە ڕەتكردنــەوەی 
ترادیســۆنی  جۆرەكانــی  هەمــوو  و  پێــوەرەكان 
كۆمەاڵیەتــی و ئاییــن، بــە تایبەتــی بــۆ تاكــی مێینــە 
كــە دژوارە ژیانــی تەنهایــی هەڵبژێرێــت و دوور لــە 
لــە شــارێكی گــەورەی  هەمــوو كەســە نزیكەكانــی، 

وەكــو بەغــدا بــزر نەبــێ.
ســنوورێكی  شــكاندنی  تاكێتــی  ژیانــی  هەڵبژاردنــی 
واقیعییــە كــە حوكمــی خێرایــی و خاویــی لێكتــرازان 
وەكــو  كۆمەاڵیەتییــەكان  پەیوەندییــە  هەمــوو  لــە 
ــەك  ــا ڕادەی ــە ت ــاك. ئەم ــەردەم ت ــە ب ــك دەخات مەحاڵێ
جورئەتــی دەوێ، چونكــە ڕەتكردنــەوەی خێــزان، بــۆ 
ئافرەتێــك كــە جگــە لــە ئەدەبەكــەی بیروباوەڕیشــی 
پێشــكەوتنخوازانە بــوو، بۆیــە تەنهــا جێهێشــتنی چەنــد 
نەبــوو،  ماڵێــك  دیــواری  چــوار  و  نزیــك  كەســێكی 
ــدا  ــە تێی ــوو ك ــەك ب ــەوەی جێهێشــتنی دونیای ــەد ئ بەق
كۆمەڵێــك یادەوەریــی لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتــووە و 
كۆمەڵێــك یادەوەرییــش پووچــەڵ دەكاتــەوە كــە لــە 
ئایینــدەدا دەبــوو تۆمــار بكرێــن. بــۆ ئەحــالم مەنســوور 
بــەرەو  بــوو  هەنگاونــان  یەكەمــی  پنتــی  ئەمــە 
ڕێگەیەكــی پــڕ مەترســی و دژوار، ڕێگەیــەك كــە جگــە 
ــەوە،  ــەن كۆمەڵگ ــە الی ــی ل ــە مەترســیی قەبوڵنەكردن ل
تــا قەبوڵنەكردنــی لــە الیەنــی سیاســی و فكرییشــەوە، 
هەروەهــا ڕەتكردنــەوەی ئــەو حــەز و ئارەزوانــەی كــە 
هــەر ئینســانێك خاوەندارێتییــان دەكات و بریتیــن لــە 
ئیحســاس و غەریزەیەكــی سروشــتی، بــەاڵم پاڵنــەری 
لــە  نەبــووە  وەڕســبوون  تەنهــا  هەڵبژاردنــە  ئــەو 
ــە  ــوو ك ــەوەی وەڕســبوونێك ب ــەد ئ دەوروپشــت، بەق
لۆژیكێكــی لــە پشــتەوە بــوو، یــان ئــەوەی پرنســیپێكی 
فكریــی لــە پشــتەوە بــوو، بۆیــە توانیــی بەرگــری بــكات 
و تاكــو دواوێســتگەی ژیانــی، بــە ئەزموونەكانیشــیەوە 
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كــە پــڕ بــوون لــە شكســت، بــەردەوام بــوو و پەشــیمان 
لــە  واقیعــی  ئەزموونــی  پێیــەی  بــەو  نەبــووەوە. 
گۆڕانكارییەكانــی ژیانــی ئەحالمــدا هیــچ گۆڕانكارییەكی 
دیمەنــی  نیشــاندانی  و  كەســایەتی  لــە  نەخوڵقانــد 
پەرچەكــردار لــە چەشــنی نەخۆشــێكی دەروونــی. یــان 
ئــەوەی كــە بیســتوومانە یــان بینیومانــە، كەســایەتییەك 
لــە دواســاتەكانی تەمەنیــدا لــە بیروڕاكانــی پەشــیمان 
دەبێتــەوە، بــە پێچەوانــەوە، ئەحــالم لــەو ســكەیە الی 
نــەدا كــە گرتبوویــە بــەر. بــەاڵم ئەحــالم قوربانییــەك 
شــوێنەواری  گــەورەوە  دەروونێكــی  بــە  كــە  بــوو 
ــەو  ــوو، ئ ــدا هەڵگرتب ــە جەســتەی خۆی ــی ل ســەدەها ژن
پێــی وابــوو ڕاســتە كۆمەڵگــە دڵڕەقە و بكــوژە، بكوژیش 
ژیانــی تاكــەكان لەنــاو دەبــات، بــەاڵم ناتوانێــت واقیعــی 
ــە  ــوون ب ــات كــە ب ــاو بب ــە لەن ــەو تاكــە ناباوان ــی ئ بوون
ــە  ــەك. ب ــژووی كۆمەڵگەی ــادەوەری و مێ ــە ی بەشــێك ل
تەنیایــی ژیــان و كاركــردن لــە كۆڕێكــدا كــە بەشــی 
بەكارهێنانــی  لــە  نەترســان  بــوون،  نێرینــە  زۆریــان 
موفــرەدەی قــورس بەرامبــەر موقەدەســاتی كۆمەڵگــە و 
هەڵبژاردنــی فەزایەكــی پــڕ لــە ئــازادی، هەمــوو ئەمانــە 
ــاوی ئەحــالم  ــە ن ــرد ك ــان دروســت ك ــەو كارێكتەرەی ئ

مەنســوور بــوو.

یاخیگەرێتی لە نووسیندا
ــە  نووســین لەگــەڵ ئــەوەدا كــە بەرپرســیارێتییە هــەم ل
ڕووی مەعریفییــەوە و هەمیــش لــە ڕووی ویژدانییــەوە، 

ئــەوەی  یاخیگەرێتــی.  لــە  بەشێكیشــە  خــۆی  بــۆ 
هونەرمەنــدە  و  نووســەر  لــە  ئەحــالم  كــە 
مێینەكانــی دیكــە جــودا دەكاتــەوە، ئــەو گوتــارە 

ڕاســتەوخۆیە بــوو كــە لــە پشــت تێكســتەكانیەوە 
قســەی  شــەفافانە  و  پــەردە  بەبــێ  و  ڕاوەســتابوون 
لەســەر ئازادبوونــی ژن دەكــرد، ڕەخنــەی لــە ژیانــی 
بەكااڵكردنــی ژن لــە كۆمەڵگــەی كوردەواریــدا دەگــرت، 
ــە ســەرەتای  ــە ل ــرد(ەوە ك ــی )پ ــە كۆمەڵەچیرۆك ــەو ل ئ
دەســتپێكردنی  پنتــی  كــردەوە،  بــاڵوی  هەشــتاكاندا 
یاخیگەرێتیــی لــە نووســیندا ڕاگەیاندبــوو بەبــێ ئــەوەی 
تیــۆرە  لــە  پشــتگیرییەك  هیــچ  فكرییــەوە  ڕووی  لــە 
فكرییــەكان وەربگرێــت، بەبــێ ئــەوەی هیــچ كام لــەو 
ژنــە ناســراوانە بناســێ كــە لــە دونیــای ئەدەبــی جیهانیدا 
لــە ســیمۆن  بــوون، جگــە  بیرۆكەیــە  ئــەم  ســیمبوڵی 
دی بۆڤــوار، بــەاڵم چاونەترســانە و ڕاشــكاوانە ئــەو 
ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــە ژن ــرد ك ــاس دەك ــوە شــاراوانەی ب دی
و بــە تایبەتیــش ژنــی كوردیــان تێــدا زیندانــی كرابــوو. 
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ژن  مەســەلەی  لەســەر  قســە  بۆیــەش 
ــەو پێــی  ــە الی ئەحــالم، چونكــە ئ دەكــەم ل
ــەوەی  ــە بزووتن ــوو كەلێنێكــی گــەورە ل واب
پێشــكەوتنی  و  ئــەدەب  نوێخوازیــی 
ڕزگاربوونــی  بەبــێ  كــە  هەیــە  كوردیــدا 
خــودی ژنــان لــەو مەهزەلــە بەشــەرییە، 
و  كۆمەاڵیەتــی  سنوورشــكاندنی  بەبــێ 
لــە  ژن  ڕاســتەوخۆی  بەشــداریكردنی 

سیاســەتدا، ئــەو كەلێنــە پــڕ نابێتــەوە.
ئەحــالم  بیركردنــەوەی  جیاوازیــی 
چیرۆكنووســە  و  نووســەر  لەگــەڵ 
ژنەكانــی دیكــەی كــورد كــە هاوزەمانــی 
باڵویــان  و  دەنووســی  بابەتیــان  ئــەو 
دەكــردەوە یــان لــە دونیــای ئــەدەب و 
هونــەری كوردیــدا ناســراو بــوون، ئــەوە 
ــای نووســینەوەی  ــە پەن ــەو ل ــە ئ ــوو ك ب
ژیانــی كــورد لــە نێو جەنجاڵیــی نەریتێكی 
هەروەهــا  بێمافیــدا،  دواكەوتوانــەی 
فەنتازیــای  لەگــەڵ  تێكەڵكێشــكردنی 
ئەدەبیــدا، ئامانجــی نووســینەكەی دیــار 

بــوو كــە شــێوەهاندانێكی ژنــان بــوو دژ بــەو 
بــەردەم  لــە  تەگەرەیــە  كــە  ترادســیۆنەی 
ئازادییــە هەمەالیەنەكانــی ژنــان، گوتــاری 
لەگــەڵ  ئەحــالم،  تێكســتەكانی  پشــت 
ئــەوەدا ئاشــكرا بــوون كــە هۆشــیاریی 
دیــار  پێــوە  ئاگایــی  و  هەمەالیەنــە 
بــوو، هەروەهــا بەبــێ نووســینەوەی 
مانیفێســتێكی  بەیانێــك،  هیــچ 
ڕاســتەوخۆش بــوو بــۆ ئازادبوونــی 
ــی و  ــدی كۆمەاڵیەت ــە كۆتوبەن ژن ل
ئایینــی و تەنانــەت پەراوێزخســتنی 
ژنــان لــە فــەزای سیاســیدا، خــۆی بــە 
پێشــەنگی ئــەو بزووتنەوەیــە دەزانــێ، 
بــەاڵم بــە هــۆی شــازبوونیەوە كەســێك 
نەبــوو كۆمــەك بــەو فكــرە بــكات و بــە 
بــكات،  ئــەو ژیــان  هەمــان ســتایلی 
بۆیــه ش زۆر لــە خەمــی ئــەوەدا 
ــە  ــە هەمیشــە ل ــە كۆمەڵگ ــوو ك ب

پاشەكشــەدایە.
)ئەڵــوەن( لــە ڕۆمانــی  ئەحــالم 

دا هەمــوو پاڵەوانەكانــی یاخــی كردبــوو لــەو فــەزا 
ئینســاندا  بەســەر  لۆكاڵــی  ژیانــی  كــە  داخــراوەی 
ســه پاندبووی. هەمــوو ئــەو بیرۆكانەشــی كــە واقیعــی 
كــە  گرتبــوون  وەری  كەســایەتییانە  لــەو  بــوون، 
ــەو  ــەكان و ئ ــە ئیدیۆمــە كۆمەاڵیەتیی ــوون ل بەشــێك ب
لــە زاری دایكــی یــان باوكــی یــان كەســە نزیكەكانیــەوە 
بیســتبوونی یــان وەری گرتبــوون. ئــەوەش كــە بــە 
چــاوی خــۆی بینیبوونــی، لــە ڕۆمانەكەیــدا ڕاســتەوخۆ 
ئــەو ڕۆڵــەی پــێ بەخشــیبوون، ســەرباری هەمــوو 
كاری  جۆرێــك  وەكــو  دەتوانیــن  كــە  ئەوانــەش 
یــان  ئەدیبێــك  بكەیــن،  تەماشــایان  سۆســیۆلۆژی 
نەبــوو  بەســەلیقە  خوێنەرێكــی  یــان  ڕەخنەگرێــك 
خوێندنــەوە بــۆ ئــەو ســتایلە بــكات كــە ســكێچی ژیانــی 
كــە  لەوەیــە  بــوو. مەبەســتم  كــوردی  كۆمەاڵیەتیــی 
بنووســێتەوە،  ئیدیۆمــەكان  ئــەوەی  لەبــری  ئەحــالم 
كەڵكــی لــە فــەزا و كارەكتــەرەكان وەرگرتبــوو بــۆ 

ڕۆمانەكانــی. پاڵەوانــی 

گوتاری یاخیگەرێتیی كالسیكییانە...
ســەدەی بیســت بــۆ ڕۆشــنبیری كــوردی، ســەدەی 
ــەو چەمكــە ئەدەبــی و سیاســییانە بــوو  كاریگەریــی ئ
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نێــو ئەدەبیــات  لــە ڕۆژئــاواوە دزەیــان دەكــردە  كــە 
و نووســینی كوردییــەوە، بــە تایبەتیــش ئــەو چەمكــە 
ئەدەبــی و فكرییانــەی كــە لــە فەرەنســاوە دەهاتــن، بــەو 
پێیــەی كــە پاریــس بەرهەمهێنــەری ئــەو چەمكانــە بــوو 
كــە پەیوەندییــان بــە مرۆناســییەوە هەبــوو، ئەحــالم 
مەنسوور دوای ئەو هەموو ڕێگرییەی بۆ تەواوكردنی 
خوێنــدن، لــە زانكــۆی بەغــدا خوێندنــی تــەواو كــرد، لــە 
لــە  مەبەســتی خوێنــدن  بــە  ناوەڕاســتی هەشــتاكاندا 
بــواری ئەكادیمیــادا دەچێتــە فەرەنســا و لــەوێ النیكــەم 
بــە ڕۆشــنبیری ئــەو ســەردەمەی ڕۆژائاوایــی ئاشــنا 
دەبێــت. هەڵبــەت بــۆ ئەو ســارتەر و ســیمۆن دی بوڤوار 
بتوانــێ  ئــەوەی  بــۆ  بــوون  بەردەســت  نموونەیەكــی 
ــە  ــكات، بۆی ــە نووســیندا ب ــی ل قســە لەســەر یاخیگەرێت
كاریگەریــی فكــری ســارتەر و ســیمۆنی زۆر لەســەر 
بــوو، بــە تایبەتیــش فكــری فێمێنیــزم كــە ئــەو بەبــێ 
باكگراوندێكــی تــەواو فكرییانــە مومارەســەی دەكــرد و 
ــەو  ــە الی ئ ــی. ل ــرە دەزان ــەو فك ــە پێشــەنگی ئ خــۆی ب
پێوەرێــك هەبــوو: ئینســان نابــێ ڕاســتگۆ نەبــێ لەگــەڵ 
ــو تێكستەكانیشــیدا  ــە نێ ــوو ل ــەت مــەرج ب ــدا، تەنان خۆی
هونــەری  لەبەرچاوگرتنــی  بەبــێ  بداتــەوە،  ڕەنــگ 
ــە  ــاری ناڕاســتەوخۆ، بۆی نووســین و ئیســتاتیكا و گوت
ــر  ــە لەژێ ــەوەی ك ــەی ئ ــەر ڕەخن ــە ب زۆر جــار دەكەوت
كاریگەریــی ئیدیۆلۆژیــادا دەنووســێ، بۆیــە نەیتوانیــوە 
بزووتنــەوەی  بــۆ  ئینتیمــا  و  بشــكێنێ  دەقــە  ئــەو 
نوێگەرێتــی بــكات كــە ســتایلێكی نوێــی ڕۆماننووســیی 
بەرهــەم هێنابــوو. بــەاڵم ئــەو پێــی وابــوو ئەمــە مانــای 
ــە  ــای خــۆی ب ــێ تێكســت زوو مان ــە و دەب یاخیگەرێتیی
دەســتەوە بــدات و بەرهەمیــش هــەر ئــەوە ماناكەیەتــی، 
هــەر بۆیــە وەاڵمــی ئــەو ڕەخنــە نوێگەرییــەی پــێ نەبــوو 
بەرهــەم  ئەدەبیاتــدا  مۆدیرنــی  دونیــای  نێــو  لــە  كــە 

هاتــووە و فــەزای نووســینی گۆڕیــوە.
ــەك بەرجەســتە  ــە ڕادەی ــەو ب ــی ئ ــی چیرۆكەكان پاڵەوان
بــوون و واقیعــی بــوون كــە لــە گفتوگــۆی ڕۆژانــەدا 
ئاشــكرای دەكــردن، تــا ئــەو ڕادەیــەی تەماشــاكردنی 
بــۆ زەمــەن و كاتیــش واقیعییانــە بــوو، نــەك ئــەوەی 
خەیاڵێــك بێــت بــۆ ئــەو پاڵەوانــەی كــە ئــەو گەرەكیەتــی 
لــە  تاكــو  بــدات  پــێ  بــكات و ڕۆڵیــان  پــێ  گەمەیــان 
ئــەو  بخوڵقێنــێ.  فەزایــەك  خوێنــەردا  خەیاڵدانــی 
قەناعەتەشــی نەبــوو پاڵەوانەكانــی بــكات بــە كۆیلــەی 
ــازاد  ــی ئ ــە هەمیشــە پاڵەوانەكان تێكســتەكانی، هــەر بۆی

و بــراوە چاونەتــرس بــوون، تەنانــەت لــە موناقەشــە 
و گێڕانــەوە دەربــارەی ئیدیۆمــی زێــدی خۆشــی كــە 
خانەقیــن بــوو، هەمــان ئــەو پاڵەوانانــەی بــاس دەكرد كە 
لــە خەیاڵیــدا بــوون بیانــكات بــە پاڵەوانــی چیرۆكەكانــی. 
)تاوســە( ئــەو ژنــە یاخییــە بــوو كــە هەمیشــە باســی 
دەكــرد و گوایــە بــە منداڵــی بینیویەتــی، ئــەم ژنــە پێشــتر 
لــە خانەقیــن بــووە و بــە هــۆی بێكەســییەوە هاموشــۆی 
و  خەنــە  و  كــردووە  كرماشــانی  و  خانەقیــن  نێــوان 
ــاوە و دەیــان جــار  كەرەســتەی جوانكاریــی ژنانــی هێن
ڕووبــەڕووی مەترســی بووەتــەوە، لــە حاڵێكــدا كــه  ئــەم 
ــردووە،  ــی ك ــاوان كاری قاچاخچێتی ــەڵ پی ــە لەگ پاڵەوان
بــەو پێیــەش بێــت كەســێكی لەڕادەبــەدەر یاخــی بــووە 
لــە ترادیســیۆن. بۆیــە ئەحــالم زۆر سەرســام بــوو بــەو 
ــی خــۆی.  ــی نموونەی ــە پاڵەوان ــووی ب ــە و كردب یاخێتیی
بیانووشــی بــۆ ئەمــە ئــەوە بــوو كــە شــانۆكانی ســارتەر 
ــان  ــی واقیعیی ــان پاڵەوان و نووســینەكانی ســیمۆن هەم
هەیــە، بۆیــە ئەمیــش بــە هەمــان ســتایل كاری دەكــرد.
كــە  ژنانــەی  بــەو  بــوو  سەرســام  هێنــدە  ئەحــالم 
توانیبوویــان بەبــێ پیــاو بژیــن و نموونەكەشــی تاوســە 
بــوو، دوای ماوەیەكــی دوورودرێــژی ژیانــی تەنهایی لە 
بەغــدا و شــەوانی ســینەمای ســەمیر ئەمیــس و ڕەشــید 
و شــارع موتەنەبــی و چایخانــەی پارلەمانــی بەغــدا كــە 
ــب و ســینەماكار و  ــە نووســەر و ئەدی بەشــێكی زۆر ل

شــێوەكار و شــانۆكار و هتد لەوێ كۆ دەبوونەوە، 
ئەحــالم وەكــو پیــاوان ســەردانی ئەوێــی دەكــرد و 
لــە قســەی خەڵــك نەدەترســا. بۆیــە ســاڵی ١٩٩٩ 

لەگــەڵ چیرۆكنووســی بــە ڕەگــەز عــەرەب )شــەوقی 
كەریــم( هاوســەرگیری دەكات، بــەاڵم دیــارە شــەوقی 
هەرســی ئــەو ژیانــە نــاكات كــە ئەحــالم بــۆ خــۆی هەڵــی 
بــژاردووە و تووشــی كێشــە دەبــن، بــەاڵم بــە هــۆی 
كێشــەیەكی سیاســییەوە )شــەوقی كەریــم( دەكەوێتــە 
زیندانــەوە. ئەحــالم بــە ناچــار دەچێتــە زینــدان و لــەوێ 
لــە هاوســەرەكەی جــودا دەبێتــەوە و هیــچ یەكێــك لــەو 

مافانەشــی گــەرەك نابــێ كــە ژنــان قەبوڵیانــە.

یاخیگەرێتیی ئەحالم لە ڕۆژنامەگەریدا
ــی  ــە نووســینی ژنان ــی ل ــە نووســینی ئەحالم ــەوەی ك ئ
چــاالك لــە بــواری مەســەلەی ژنانــدا جــودا دەكــردەوە، 
حەرامــەكان،  و  تابــۆ  شــتە  بــۆ  بــوو  دەســتبردنی 
نموونــەش قســەكردنی ڕاشــكاوانە و بێپەردانــە بــوو 
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ــان و مەســەلەی ســێكس  ــی ژن ــەر خەتەكردن بەرامب
كــە ئــەو بــڕوای نەبــوو ژن ئــەو كائینەیــە دەبــێ 
گوتــارە  ئــەم  دامركێنێتــەوە.  پیــاوان  غەریــزەی 
جــار  هەنــدێ  كــە  كردبــوو  كارێكــی  ڕاســته خۆیە 
پیاوانــی ئایینیــی قەڵــس دەكــرد و دواجاریــش ســاڵی 
٢٠١٠ بــوو كــە لەســەر بابەتێكــی ئەحــالم مەالیەكــی 
ئایینــی گوتــاری نوێــژی هەینیــی بــۆ نووســینێكی 
ئــەو تەرخــان كردبــوو و كێشــەی لەســەر دروســت 

ــوو. ب
ــوو ئەحــالم مەنســوور  ســەرەتای ســاڵی ٢٠٠١ ب
لــە بەغــداوە هاتــە ســلێمانی، لــە ڕێگــەی برادەرانــی 
)هەفتەنامــەی هاواڵتی(یــەوە هاتــە ڕۆژنامەكــە و 
وەكــو ئەندامــی دەســتەی نووســەران دەســتبەكار 
بــوو، ئــەو دیســان بەرمەبنــای ئــەوە هاواڵتیــی 
هەڵبــژارد، چونكــە ئــەو هەفتەنامەیــە بڕێكــی زۆر 
ئازادیــی نووســینی تێــدا بــوو، هەروەهــا یاخــی 
بــوو لــەو سیاســەتە بــاوەی كــە لــە كوردســتان 
لــە  بــوو  یەكێــك  پێیــەی  بــەو  ئیــدی  هەبــوو. 
تایبەتمەندییەكانــی نووســینی خــۆی، مەلەفی ژنانی 
وەرگــرت، زۆر بــە جورئەتــەوە دەینووســی، تــا ئەو 
ڕادەیــەی كــە هەنــدێ جــار بــە ناچــار لــە ترســی 
فشــاری ترادیســیۆنی كۆمەاڵیەتــی و ئاییــن و 
هتــد، دەســتكاریی نووســینەكەیمان دەكــرد 
ــان پێمــان دەگــوت خــۆی دەســتكاریی  ی
بــكات. ئەمــە جگــە لــەوەی كــە هــەر 
ڕۆژنامــە یــان گۆڤــار یــان ڕادیــۆ یــان 
تەلەفزیۆنێــك چاوپێكەوتنیــان لەگەڵ 
پــەردە  بەبــێ  ئــەو  دەكــرد،  ســاز 
چەوســاندنەوەی  لەســەر  قســەی 
ژنــان دەكــرد و یەكــەم مەســەلەی 
پــەردەی كچێنــی بــوو كــە پێــی وابوو 
پێــوەر  وەكــو  نییــە  مانایــەك  هیــچ 
پێــوەری  بــە  بكــرێ  و  وەربگیــرێ 

ــاك. ــی ت ئەخالقی
ئەمــە ســەرباری ئــەوەی كــە ئەحــالم 
بــە  خزمەتكــردن  مەبەســتی  بــە 
ڕەوتــی ڕۆژنامەگەریــی كــوردی، 
هــەر گۆڤــار یــان ڕۆژنامەیــەك 
لــێ بكردایــە،  داوای نووســینی 
بــۆی  ســتایل  هەمــان  بــە 

دەنووســین و قســەی خــۆی هەبــوو، تــا ئــەو ڕادەیــەی 
ــە  ــە ن ــه وه دا دەناســرێتەوە ك كــە نووســینی ئەحــالم ب
فلتــەری هەیــە و نــە سانســۆر. بۆیــە لــە نێــو ئــەو 
لــە ڕووی  كــە  نەدەبــووەوه   باڵوكراوانــەدا جێگــەی 
سیاســی و كۆمەاڵیەتییــەوە هێڵــی ســووریان هەبــوو. 
بــۆ ئەمــەش باجــی خــۆی دەدا كــە بریتــی بــوو لــە 
ــە  ــەاڵم ب ــەك، ب ــد ڕۆژنامەی ــە چەن دوورخســتنەوەی ل
داخــەوە، فریــای ئــەوە نەكــەوت ئــەم یادەوەرییانــە 
بیاننووســمەوە.  بــكات  ناچــار  مــن  و  بنووســێتەوە 

هــەزار ســاڵو لــە گیانــی ژنــە یاخییەكــەی كــورد.



لەتیف فاتیح فەرەج

سەرەتا
ئەحــالم مەنســوور دەنگێكــی جیــاواز و ئــازا و ئــازادی نووســینە. هــەر لــە ســەرەتاوە بــە جەربەزەیــی و یاخیبــوون 
دەســتی پــێ كــرد. یاخیبــوون، دووركەوتنــەوە لــە هــەر شــت، دەســتبردن بــۆ بڤــە و نەخــوازراوەكان... بریتــی بوون لە 
كارەكانــی ئــەو، بــە الی عەرەبەكانــەوە یەكەمیــن ڕۆماننووســی مێینــەی عێراقییــە. نووســەران و ڕەخنەگرانــی وەك 
»حەمید قاســم، عەبدولجەبار عەتابی، ســەعدی عەوەز و عەلی بەدایی« لەســەریان نووســیوە و خوێندوویانەتەوە؛ 
وەك دەڵێــن، ئــەو جەنــگاوەر بــوو، خۆیشــی لــە هەنــدێ نووســیندا ئامــاژە بــەو جەنگاوەرییــەی خــۆی دەدات. ئــەو 
تەنانــەت لــە ڕامــان و وردبوونــەوە و جگەرەكێشانیشــدا جەنــگاوەر بــوو، چ لــە بەغــدا چ لــە پاریــس، لــەو ســەردەمەی 
خۆیــدا، واتــە لــە گەنجیــدا، هەندێــك سەركێشــیی كــردووە كــە لــە توانــا و ئازایەتیــی پیاوانیشــدا نەبــووە، نــەك كچێكــی 
گەنجــی خانەقینــی كــە هــەر لــە حەفتاكانــەوە تێكەڵــی دنیــای جەنجــاڵ و پــڕ ژاوەژاوی بەغــدا بــووە، مــن هەمیشــە 
ــی  ــژە قووڵەكان ــە م ــرت و چــۆن ب ــەی دەگ ــە چــۆن جگەرەك ــەوە ك ــەوە، ئــەوەم بیردەكەوێت ــە ئــەوم بیردەكەوێت ك
ــا بــوو،  ســییە ســارده كانی و تەنیاییــە هەمیشــەییەكانی بــە دووكەڵەكــەی گــەرم دەكــردەوە. ئەحــالم هەمیشــە تەنی
تەنیاییەكــی كوشــندە، ئەمــە لــە نووســین و بیــر و بۆچوونەكانیشــیدا ڕەنگــی داوەتــەوە. لــە گۆشــەیەكی خــەون 

ئەحالم مەنسوور و ڕۆژنامەوانی
گۆشەی خەون و خوێن بە نموونە
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ــۆ  ــەم نووســینەمان ب ــر ئ ــە زیات ــە ئێم ــدا ك و خوێن
ــە  ــاوە ك ــەو وشــانە دان هەڵوەســتەكردن لەســەر ئ
كاتــی خــۆی لــە چەتــر بــە ناونیشــانی خــەون و 
خوێــن نووســیونی، بــە شــێوەیەك باســی تەنیایی 
خــۆی دەكات: »ئەحــالم مەنســوور، لــە چــل 
ــت، كەچــی  ــرە فێمینســتی دەكەی ســاڵ زیات
ئێســتا ڕەنجبێبــەر و هەناسەســاردیت.« 
بــەو شــێوەیە باســی تەنیایــی خــۆی 
دەكات. ئێســتا كــە باســی تەنیاییــم 
كــرد، خەیاڵــم بــۆ ئــەوە چــوو لــە 
كۆمەڵــی ڕۆژهەاڵتــی و بــە تایبــەت 
مێینانــەی  ئــەو  هەمــوو  كوردیــدا 
یاخــی بوونــە، یــان دەســتیان بــۆ 
بڤــەكان بــردووە، خەڵــك و كۆمــەڵ 
لــێ  زۆری  ســتەمی  ڕۆژگار  و 
كــردوون. مــن نامــەوێ لێــرەدا باســی 
ئــەوە بكــەم، ئەحالمیــش یەكێكــە لــەو 
ئێمــە  هەرچۆنێكــە،  ســتەملێكراوانە، 

ــەوە ناوەســتین. ــرەدا لەســەر ئ لێ
چــەپ،  نووســەرێكی  ئەحــالم 
شۆڕشــگێڕ  و  نیشــتمانپەروەر 
بــوو. ئەمــە لــە نووســینەكانیدا بە 
ڕوونــی دیــارە. ئــەو لــە دوادوایی 

تەمەنیشــیدا، واتــە بــەر لــەوەی مەرگ ســەردانی بكات، 
هەمیشــە هــەر بــەو شۆڕشــگێڕییە مایــەوە. ئــەو ١٣ 
گۆشــەیەی ئێمــە هەڵمــان بــژاردووە قســەی لەســەر 
بكەیــن، ڕاســتی قســەی ئێمــە دەســەلمێنن. ئــەو ١٣ 
گۆشــەیە لــە ژمــارە ٣٨ تــا ٥٠ی هەفتەنامــەی چەتــردا 
نووســراون. بــەو هیوایــەی لــە ڕێگــەی ســەیركردن و 
خوێندنــەوەی ئــەو ســیازدە گۆشــەیەوە زیاتــر بــە بیــر 
و بۆچــوون و خەونــی ئەحــالم مەنســوور ئاشــنا ببیــن 
و بــەم كارەش النــی كــەم خزمەتێكــی بچووكــی ئــەو 
ژنــە ئازایەمــان كردبێــت كــە لــە خانەقینــەوە بەیداخــی 
یاخیبوونــی هەڵكــرد و تــا مردیــش، هــەر بــەو جــۆرە 
ژیــا و دواجاریــش لــە ٢٠١٣/١/١٠ گەڕایــەوە خانەقیــن 
بــۆ ئــەوەی بــە یەكجــاری لــە گۆڕســتانی خــدری زینــدە 

پشــوو بــدات.

ئەحالم و ئازایەتی
لــە  ئــازا  بــوو،  ئــازا  ئافرەتێكــی  ئەحــالم مەنســوور 
نووســیندا، ئــازا لــە بڕیاردانــدا، ئــازا لــە بەردەوامیــدان 
بــەو یاخیبوونــەی هەیبــوو. لــەم گۆشانەشــدا دیســان 
شــوێنێكدا  لــە  داوەتــەوە.  ڕەنگــی  یاخیبوونــە  ئــەو 
دەڵــێ: »شــەڕ لەگــەڵ دار و بــەرد ناكــەم، شــەڕ لەگــەڵ 
دەســەاڵت دەكــەم.« كەواتــە ئــەوە بڕیــاری ئەحــالم 
بــووە لــە ژیانــدا. شــەڕكردن لەتــەك دەســەاڵتدا بــۆ 
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ئــەوەی دنیایەكــی باشــتر دروســت بێــت، بــۆ ژنێــك ئەمە 
ئەوپــەڕی ئازایەتییــە. ئەحــالم بــڕوای وابــووە ژن هیچی 
ــارەی داوە.  ــەو بڕی ــە ئ ــە، هــەر بۆی ــر نیی ــاو كەمت ــە پی ل
ــە گــژ دەســەاڵتدا  ــازا نەبــووە كــە ب ــەوەدا ئ ــەو هــەر ل ئ
»چــل  دەنووســێ:  تــردا  گۆشــەیەكی  لــە  بچێتــەوە، 
ســاڵە باســی ئازادیــی ئافرەتــان و عیشــق و ئازادیــی 
ســێكس دەكــەم.« ئەمــەش دیســان نیشــانەیەكی دیــاری 

بەگژداچوونــەوەی داب و نەریتــە و ئازایەتییــە.
ئەحــالم لــە ژیانــی خۆیــدا خاتوونێكی ئازا، نووســەرێكی 
ــوو  ــە هەم ــەو ل ــوو. ئ ــر ب ــی بوێ ــرس و قەڵەمێك چاونەت
ئــەو كەندولەندانــەی هاتنــە ڕێــی، گەورەتــر بــوو، بــە 
هیــچ زریانێــك نەچەمایــەوە و هــەر بــەردەوام بــوو، 
ئــەو لــە گۆشــەیەكدا لــە ژێــر ناونیشــانی »كۆنكــۆرد«دا 
گۆڕەپانــی  واتــە  ســەرا  »بەردەركــی  دەنووســێ: 
ئەمــڕۆی  شۆڕشــگێڕانی  بنكــەی  بووەتــە  ئــازادی، 
كــورد.« هەروەهــا لــە شــوێن و گۆشــەیەكی دیكــەدا 
دەنووســێت: »ئەمــڕۆ پێدەكەنــم، چونكــە لــە گۆڕەپانــی 
ئــازادی لــە ســلێمانی شۆڕشــە، لــە قەندیــل شۆڕشــە، 
لــە قامیشــلۆ شۆڕشــە.« ئەحــالم دڵــی بــەو ئازایەتییــەی 
خەڵــك خۆشــە، ئەمــەش لەبــەر ئــەوەی خــۆی دەیەوێــت 
ئــازا و ئــازاد بێــت، ئــەوی ئــازا و ئــازاد بێــت، حــەز 
دەكات هەمــوو ئەوانــی تــر ئــازا و ئــازاد بــن. دیــارە هــەر 
مرۆڤــە ئــازا و ئــازادەكان دەتوانــن خۆیــان بــن، خۆیــان 
قســە بكــەن، خۆیــان بڕیــار بــدەن و لەســەر پێــی خۆیــان 
بوەســتن. ئەحــالم وەك ڕۆژنامەنووســێكی ئــازا و ئازاد 
ئــەو گۆشــانە دەنووســێت و بــۆ خەڵكــی ئــازا و ئــازادی 
دەنووســێت، ئــەو لەتەك ئەوەشــدا گلەیــی لەوانە دەكات 
كــە نایانــەوێ ئــازا و ئــازاد بــن، نایانــەوێ خۆیــان بــن: 
و  عیشــق  و  ئافرەتــان  ئازادیــی  باســی  ســاڵە  »چــل 
نامخوێننــەوە.«  كەســیان  دەكــەم،  سێكســی  ئازادیــی 
ــە  ــن كــه  ئازایان ــە ناتوان ــە و ژنانەی ــەو ڕووی دەمــی ل ئ
باســی خۆیــان بكــەن، باســی حــەز و خــەون و خولیــای 
ــان بكــەن، ئەحــالم باســی الدان و لەڕێدەرچــوون  خۆی
نــاكات، باســی ئــەوە دەكات چــۆن ئافــرەت لــە ڕێگــەی 
مــن  نەبێتــە قوربانــی.  نەبوونــی قســەوە  بێدەنگــی و 
ــم، ئازایەتییــەك  ئەمــە وەك ئازایەتییەكــی گــەورە دەبین
كــە پەیوەســتە بــەوەوە ئینســان خــۆی بتوانــێ بڕیــاری 
دروســت لەبــارەی خۆیــەوە بــدات. ئازادیــی سێكســی 
بــاوە،  یــان وەك  نییــە،  الی ئەحــالم جەستەبەخشــی 
جەســتەپارێزییە،  ئــەوەی  تــا  نییــە،  جەستەفرۆشــی 

ــە شــێوەیەكی  ــە شــێخی ئیشــراقە ب ــەوەی كــه  الم وای ئ
تــر باســی دەكات، دۆزینــەوەی لەتــە ســێوەكەی خۆتــە. 
لەپێنــاوی  ڕادەیەكــی زۆر جەســتەپارێزییە  تــا  ئەمــە 
عیشــقێكی ڕاســتیدا لــە الیــەك و لەپێنــاوی خێــزان و 
لــە  بەختــەوەردا  و  هەمیشــەیی  هاوســەرگیرییەكی 

ــرەوە. الیەكــی ت
ئەحــالم ژنێكــی ئــازا بــوو، ئــازا بــوو بــەو مانایــەی 
خــۆی بڕیــاری دا چــۆن بژێــت، چــۆن ژیانێــك كــە دیــارە 
مەینەتــی و نەهامەتیــی زۆریشــی بــەدووی خۆیــدا هێنــا، 
ئــازاكان  نەریتیــدا  كۆمەڵــی  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  هــەر 

زۆربەیــان ســەرگەردان دەبــن.

ئەحالم و نووسین
نووســین الی ئەحــالم مەنســوور ئــەرك و ئــاكار بــووە. 
ئــەو بۆیــە دەســتی داوەتــە نووســین، بــۆ ئــەوەی لــە 
گۆڕینــی ژیانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا 
گەشــەی فێمینســتی لــە كۆمەڵــی كوردیــدا بەشــداری 
بــكات. ئــەو دەڵــێ »خــۆم لــە ڕۆژنامەنووســانی جیهانــی 
ــە  ــە ك ــەو ئەوەی ــەدەری ئ ــەاڵم ق ــم.« ب ــر نازان ــە كەمت ب
ــۆ  ــووە ب ــەو چــل ســاڵ خەریكــی نووســین ب ــوردە. ئ ك
بــۆ  بــكات،  باشــتر  كــورد  ئافرەتــی  دۆخــی  ئــەوەی 
ــی  ــەی نووســینەوە باســی خــۆی، ژنان ــە ڕێگ ــەوەی ل ئ
مەینەتییەكانــی  و  كوردبــوون  ئازارەكانــی  كــورد، 

كــورد بگێڕێتــەوە. نووســین بــۆ ئەحــالم ئــەرك 
و ئــاكار و بەرپرســیارێتی بــووە، هەمــوو ئــەو 
نووســیوە،  لەســەریان  عەرەبانــەی  نووســەرە 

ــەدەن.  ــە ئ ــەی ئێم ــەو بۆچوون ــان ئ ــە هەم ــاژە ب ئام
ــۆ  ــەورە ب ــی گ ــووە هــۆی نەهامەتی هــەر نووســینیش ب
ــە نووســین هــەم  ــۆرە. وات ــگ و ناوونات ئەحــالم، ناوبان
ناوبانگێكــی بــەو بەخشــی، هــەم ناووناتۆرەی زۆریشــی 

ــرد. ــۆ دروســت ك ب
ئەحــالم بــۆ ناوبانــگ نەینووســیوە، ئــەو خــۆی لــەو 
بارەیــەوە لــە هەمان ئەو گۆشــانەدا، گۆشــەی كۆنكۆرد، 
ــورد دەنووســم،  ــۆ گەنجــی ك ــن ســاڵە ب ــێ »چەندی دەڵ
مەبەستیشــم نەبــوو ناســراو بــم، یــان بازرگانــی بــە 
نووســینەكانمەوە بكــەم.« ئــەو بــۆ ناســراوی و ناوبانگ 
و خــۆی وتەنــی، بــۆ ئــەوە نانووســێ كــە بارزگانــی بــە 
نووســینەوە بــكات. ئــەو بــۆ گەنجــی كــورد، بــۆ ڕابــوون 
و ڕاپەڕینــی گەنجــی كــورد دەنووســێ. نووســینی ئــەو 
بــۆ هەســتان و هۆشــیارییە، بــۆ ئەوەیــە كــە ئینســانەكان 
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ــر  ــەوە، بی ــان بكەن ــە خۆی ــر ل هەڵوەســتە بكــەن و بی
لــەوە  بیــر  تێیــدان،  كــە  بكەنــەوە  بارودۆخــە  لــەو 
هەڵبــەت  بــڕۆن.  پێشــەوە  بــەرەو  چــۆن  بكەنــەوە 
لەگــەڵ ئەوانەشــدا ئــەو بــۆ ئــەوە دەنووســێ كــە 
درۆزن  و  ســتەمكار  دەســەاڵتداران  و  حكومــەت 
خۆیانــدا  ســوێندەكانی  و  خەڵــك  لەگــەڵ  نەبــن، 
ــا  ــەدەن. ئەوەت ــە دەســت ن ــە ل ڕاســتگۆ بــن و متمان
لــە شــوێنێكدا ڕوو دەكاتــە ســەرۆكی حكومــەت: 
»ئــەی ســەرۆكی حكومــەت، بۆچــی ڕاســتگۆیی 
خــۆی لــە دەســت دا، ئەمــڕۆ كــەس بــڕوای پــێ 
ــە  ــە ڕەخن ــەو زمان ــە.« ب ــە نیی ــی متمان ــاكات، جێ ن
و  حكومــەت  گەرچــی  دەگرێــت،  حكومــەت  لــە 
نووسینانەشــەوە  ئــەو  لــە دوای  ســەرۆكەكەی 
ــا. مەینەتیــی زۆرتــر و زیاتریــان بــۆ میللــەت هێن
بــۆ ئەحــالم نووســین شۆڕشــە. ئێمــە لــە شــوێنی 
دیكــەدا لەســەر شــۆڕش الی ئەحــالم هەڵوەســتە 
ئــەم  نووســینانەی  ئــەم  كــۆی  بــەاڵم  دەكەیــن، 
گۆشــانە دەری دەخــەن كــە ئەحــالم مەنســوور 
لــە  و  دەڕوانــێ  نووســین  لــە  شــۆڕش  وەك 
ناخــەوە دەنووســێ، ئــەوەش بەســە بــۆ ئــەوەی 
نووســەرێكی بوێــر و ئــازا لــە نووســەری دەربــار 

جیــا بكەینــەوە.
ئەحالم ڕقی لە ڕۆژنامەوان و نووسەرانی 
وا  »ڕۆژنامەنووســی  بــووە:  دەربــار 
هەیــە هەمیشــە زوڕنــا بــۆ دەســەاڵت 
بــۆ  تەپــڵ  هەمیشــە  دەدات،  لــێ 
هەمیشــە  دەدات،  لــێ  دەســەاڵت 
جــڕت بــۆ دەســەاڵت دەكێشــێت.« 
ڕۆژنامەنووســی  بــە  خــەون  ئــەو 
ئــازاوە دەبینێــت، هــەر  ئەرێنــی و 
شــێرەكەیدا  وەی  هــەی  لــە  بۆیــە 
باســی  عەلــی،  حاجــی  ڕێــژوان  بــۆ 
ســۆرانی مامــە حەمــە و سەردەشــت 

دەكات. عوســمان 

ئەحالم و خەمی ژیان
ــەم ســێزدە گۆشــەیەدا  ــە كــۆی ئ ل
ئەحــالم  كــە  دەردەكەوێــت 
و  پەیوەســتی  چ  مەنســوور 
بــە  قووڵــی  پەیوەندییەكــی 

ژیانــەوە هەبــووە، ئــەو پەیوەســتی و پەیوەندییــەش 
ــاوی ئازادیــی ئەوانــی دیكــەدا بــووە، نــەك  هــەر لەپێن
ــەوە: »باشــە  ــە ژیان ــۆ دەســتگرتن ب ــەر خــۆی و ب لەب
كــە جــارێ نەمــردووم، ســبەی دووســبەی قامیشــلۆ بە 
ئــازادی دەبینــم.« بــۆ ئــەوە دەژێــت و نایــەوێ جــارێ 
بمــرێ تــا قامیشــلۆ بــە ئــازادی ببینــێ، بۆ ئــەوەی بۆنی 
نەیــارەكان هەمــوو  ئــەو حەلەبــەی  بــكات،  حەلــەب 
نــازدارەی  حەلەبــە  ئــەو  شــێواند،  جوانییەكەیــان 
بــە  دنیــای  ســەرنجی  جوانییەكــەی  و  شــوێنەوار 
الی خۆیــدا ڕاكێشــابوو. ئەحــالم دەیــەوێ بــژێ بــۆ 
بــۆ  ببینــێ،  شۆڕشــگێڕەكان  ســەركەوتنی  ئــەوەی 
شۆڕشــه كەی تونــس دەنووســێت: »ژیــان هــەر بــۆ 
شۆڕشــگێڕانە.« پەیوەندیــی نێــوان ئەحــالم و ژیــان 

ئــەم بابەتەیــە و هیچــی تــر.
تــر  ئــەو پەیوەندییــە زیاتــر خەمــی ژیانــی ئەوانــی 
بــووە تــا خــۆی، ئــەو خەمــی ژیــان و ئازادیــی ئەوانــی 
تــری بــووە، بــۆ ئــەوەی ئایینــدە لــە ئێســتا باشــتر 
لــە  ئــازادی و دوور  بــە  بێــت، بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ 
ســتەم و چەوســانەوە بژێــت، بــۆ ئــەوەی میللەتەكــەی 
ــێ، خۆیشــی  ــی و ســتەمدا نەبین ــە نەهامەت هەمیشــە ل
دەڵێــت: »تــۆ بڵێــی تاوانــی ئــەم میللەتــە نــازدارە چــی 
ــەوە  ــۆ ئ ــی ب ــەو ژیان ــە.« ئ ــەو نەهامەتییەدای ــت وا ل بێ
بــوو كۆتایــی ئــەم نەهامەتــی و ســتەمە ببینــێ، ئــەو 
برینــەی  و  ئــازار  هەمــوو  بــەو  تەمەنەشــەوە،  بــەو 
ڕۆژگاریشــەوە خــۆی دەڵێــت: »شــەو و ڕۆژ بــە دیــار 
ــی ئەحــالم  ــەوە دانیشــتووم.« خەم ــی ئه لعەرەبی كەناڵ
ئەمەیــە، خەمــی بەدیهاتنــی خەونەكانــی خەڵــك، خەمــی 
گەیشــتن بــە ئامانجــی خەڵــك، ئــەو خەڵكــەی هەمیشــە 

ــە ئاســوودەیی. ــەوەی بگات ــۆ ئ ــی داوە ب قوربانی
مەرگــی  ئــەوەی  بــۆ  هەبــوو  ژیانــی  ویســتی  ئــەو 
ســتەمكاری و كۆتایــی نــادادی و گەندەڵــی ببینێــت، 
هــەر خۆیشــی دەیپرســی: »تــۆ بڵێــی هەتاهەتایــە هــەر 
تلیاكــی گەندەڵــی بكێشــین.« ویســتی ژیــان بــۆ ئــەوەی 
پیرۆزتریــن  نەمێنــێ،  نــادادی و ســتەم  و  گەندەڵــی 

ویســتی ئینســانی شــۆڕگێڕ و ئــازادە.
ــەم  ــری ســەر ئ ــی ت ــەر ئازادیخوازێك ئەحــالم وەك ه
گــۆی زەوییــە مــرد و خەونەكانــی نەهاتنــە دی. تــۆ 
بڵێــی ڕۆژێــك بێــت خەونــی مرۆڤایەتــی بێتــە دی و 
ســتەم و نــادادی بــە تەواوەتــی كۆتاییــان هاتبێــت؟
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خەونبینین بە شۆڕشەوە
لــەو ســێزدە گۆشــەیەی چەتــردا زیاتــر لــە ٧ گۆشــەیان 
قســەكردنن لــە شــۆڕش و ڕاپەڕیــن. لــە گۆشــەكانی 
هەمــان  ســەر  گەڕاوەتــەوە  زۆر  و  كــەم  دیكەشــدا 
بابەتــی شــۆڕش، تەنهــا گۆشــەكانی »١، ٩، ١٠« كەمتــر 
بــە الی ئــەو بابەتــەدا چــوون، ئەویــش گۆشــەكانی نــۆ 
و دە باســی ئازادیــی ژن و گۆشــەی یەكەمیــش لەســەر 
خۆپەروەردەكــردن و خوێندنــەوە و هۆشــیارییە، بــە 
جۆرێــك، لــە گۆشــەی یەكەمــدا لەبــارەی خوێندنــەوەوە 
خوێــن  تێكەڵــی  خوێندنــەوە  »ئەگــەر  دەنووســێت: 
نەســووڕێتەوە،  لەشــدا  دەمارەكانــی  لــە  و  نەبێــت 
ــە  هەروەهــا دەمــارە باریكەكانــی مێشــكمان نەبێــت و ل
هەڵوێســتدا بەرجەســتەی نەكەیــن، خوێندنــەوەی پــێ 
ناوتــرێ.« هەروەهــا باســی هەوڵەكانــی خــۆی لەبــارەی 
كــۆی  خوێندنــەوەی  باســی  و  دەكات  خوێندنــەوەوە 
ــێ  ــوردوودا، ل ــە ڕاب ــی دۆستۆیڤســكی دەكات ل كارەكان
كــۆی گۆشــەكانی دیكــە گۆشــەی ئــازادی و شۆڕشــن.
ئەحــالم بــەردەوام خەونــی بــە شــۆڕش و ســەركەوتنی 
ــی  ــی بەردەوام ــەو چاودێرێك ــوە. ئ شۆڕشــەكانەوە بینی
نــا،  یــان  ئەنجــام  دەگاتــە  ئاخــۆ  كــە  بــووە  شــۆڕش 
كوردســتان،  هیــی  میســر،  هیــی  تونــس،  شۆڕشــی 
هیــی شــوێنەكانی دیكــە؛ هــەر خــۆی دەڵێــت: »تەنهــا 

بانگەوازێــك لەســەر ئینتەرنێــت ئــەو هەمــوو گەنجــەی 
ئەویــش  هەبــوو،  خەونیــان  یــەك  كــە  كــردەوە  كــۆ 
ڕاپەڕیــن.« ئەمــە باســی شۆڕشــی میســرە، بــۆ الی 
بــۆن  شــۆڕش  »خۆزگــە  نووســیویەتی:  خۆیشــمان 
بوایــە.«  بوایــە، وشــە  ئەســتێرە  بوایــە،  ئــاو  بوایــە، 

»بــەاڵم  دەنووســێ:  جگەرخوێــن  بــۆ  هەروەهــا 
ــازادی  ــی ئ ــە گۆڕەپان ــم، چونكــە ل ئەمــڕۆ پێدەكەن
ــە  ــل شۆڕشــە، ل ــە قەندی ــە ســلێمانی شۆڕشــە، ل ل

ــان  ــەی هەم ــە شــوێنێكی دیك قامیشــلۆ شۆڕشــە.« ل
ڕۆژی  منــە،  ڕۆژی  »ئەمــڕۆ  دەنووســێت:  وتــاردا 
ژنانــی  وەك  ئــازادە،  و  ڕەســەن  كوردێكــی  هەمــوو 
كوردســتان هەلهەلــە دەكێشــم، بــە قوربانــی شــەهیدە 

دەبــم.« پیــرۆزەكان 
داوای  تەنانــەت  دەنووســێ،  شــۆڕش  بــۆ  ئەحــالم 
لێبــوردن دەكات كــە بــە هــۆی تەندروســتییەوە ناتوانــێ 
بچێتــە بەردەركــی ســەرا و بەشــداریی شــۆڕش بــكات، 
بــۆ ئەحــالم، ئــەوەی لــە ١٧ی شــوباتدا لــە ســلێمانی 
گــوزەرا و زیاتــر لــە ٦٠ ڕۆژی خایانــد، شــۆڕش بــوو، 
كەموكــوڕی و كێماســیی هەبووبــێ یــان نــا، بــاش ڕێــك 
نەخرابووبــێ یــان نــا، هەمــوو ئەمانــە بــۆ ئــەو جێــی 
هەڵوەســتە نیــن، هێنــدەی ئــەوەی ئــەوە شۆڕشــێكە بــۆ 

ئــازادی و كەرامــەت.
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ــی  ــێ كــە شــۆڕش و خۆپیشــاندانەكانیش خەڵتان كات
دەچێــژێ  ئــازار  ئەحــالم  دادە  دەكرێــن،  خوێــن 
خوێــن  بــۆ  الیالیــە  دەكات،  شــێرە  وەی  هــەی  و 
و بریــن و مــەرگ دەكات، الیالیــە بــۆ برســێتی و 
مەینەتــی و فرمێســكی قەیرانــەكان دەكات، باســی 
ئــازار و برینەكانــی خــۆی دەكات و هــاوار دەكات: 
»برینــدارم، خوێــن لــە برژانــگ و لــە نینۆكەكانــم 
ســەرم،  مووەكانــی  نووكــی  هەتاوەكــو  دەتكــێ، 
ئازارەكانــی  جــۆرە  بــەم  خوێناویــم.«  ســەرتاپا 

بــۆ دەگێڕێتــەوە. خۆیمــان 
و  شــۆڕش  بــە  خەونــی  بــەردەوام  ئەحــالم 
كــردووە  حــەزی  و  بینیــوە  گۆڕانكارییــەوە 
چونكــە:  قوربانــی شۆڕشــگێڕان،  بكاتــە  خــۆی 
ئــەوە  شۆڕشــگێڕانە.«  بــۆ  هەمیشــە  »ژیــان 
كەســە شۆڕشــگێڕەكانن مانــەوە و جوانــی بــە 
ژیــان دەبەخشــن. بــەم جــۆرە، خەونــی گــەورەی 
ــە كــۆی نووســینەكانی  ــووە، ل ئەحــالم شــۆڕش ب
ــت،  ــە وشــەیەكیش بووبێ ــەم گۆشــانەدا ئەگــەر ب ئ
و  شــۆڕش  و  یاخیبــوون  الی  بــۆ  گەڕاوەتــەوە 

نــادادی. و  ســتەم  بەگژاچوونــەوەی 
ئەحــالم هــەر لــە گەنجییــەوە خۆیشــی ڕۆحێكــی 
یاخــی و شۆڕشــگێڕانەی هەبــووە، ئەمــەش 
تووشــی مەینەتــی و ڕەنجەڕۆیــی زۆری 
ــە ڕەنگــوڕوو  كــردووە، ئــەوە تەنانــەت ل
و هەڵسوكەوتیشــیدا ڕەنگــی دابووەوە. 
یــان  بكەوێــت  ئــەوەی  بەبــێ  ئەمــە 
ــا  ــەو ت ــدات. ئ ــە دەســتەوە ب خــۆی ب
مــرد، وەك شۆڕشــگێڕ و یاخییــەك 
ژیــا و خــۆی بــە دەســتەوە نــەدا، 
گازنــدەی زۆریشــی  و  گلەیــی  بــا 
بــە  بیروبــاوەڕی  لــێ  هەبووبێــت، 
شــۆڕش هەرگیــز لــەق نەبــوو، بۆیە لە 
بــەر خۆیــەوە شــیعرە بــە ناوبانگەكــەی 

ئەبولقاســم ئەلشــابیی دەوتــەوە.

گۆشەی خەون و خوێن
ئێســتا هەقــی خۆیەتــی بپرســین، 
بۆچــی ئەحــالم مەنســوور وەك 
ڕۆژنامەوان و ستووننووســێك، 
وەك  نووســەرێك،  وەك 

ڕەخنەگرێكــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و فێمینیســتی، 
ــن؟ خــەون  ــاوە خــەون و خوێ ــاو ن ــەم گۆشــەیەی ن ئ
وەك هەنگاونــان بــەرەو ئامانجێكــی پیــرۆز، بــەرەو 
ئــازادی و خودخاوەنــی. هەڵبــەت ئامانجــی پیــرۆزی 
ــژ  ــی فەرشــی گوڵڕێ ــی ڕێگەیەك ــازادی و خودخاوەن ئ
ــی  ــە هەمیشــە خوێن ــراوە، بۆی ــوداڵ تەن ــە دڕك ــە، ب نیی
ســەیری  كــە  ئێســتا  دەوێــت.  قوربانیــی  دەوێــت، 
دەیانخوێنینــەوە،  وردی  بــە  و  دەكەیــن  گۆشــەكان 
تێدەگەیــن  تێدەگەیــن،  ئەحــالم  دادە  مەبەســتی  لــە 
ــەو  ــن، ئ ــاوە خــەون و خوێ ــاو ن بۆچــی گۆشــەكەی ن
دەیزانــی بــۆ گەیشــتن بــە خەونەكــە، بــۆ هاتنەدیــی 
ــان و ســەدانی الوی  ــرۆزی دەی ــی پی خەونەكــە، خوێن
دەڕژێــت،  عەلــی  ڕێــژوان  وەك  خێرلەخۆنەدیــوی 
خۆزگــە وا نەبوایــە و وەك خــۆی دەڵێــت، شــۆڕش 
خوێنــی نەویســتایە، گەیشــتن بــە ئامانــج و ئاواتــەكان 
گــرێ نەدرایــە بــە قوربانیــدان و خوێنڕژانــەوە، بــەاڵم 
خــۆ خۆزگــە خەونــەكان ناهێنێتــە دی؛ تــا محەمــەد 
كڵپــە  تووڕەیــی  قوربانــی،  نەبێتــە  بووعەزیــزی 
ناســێنێ، ئەمــە بــۆ هەمــوو شــوێنێك كــە ســتەمكاری 
ــەو  ــی ئ ــە هەڵبژاردن ــە. بۆی ــەر وای ــە، ه ــادادی هەی و ن
ناونیشــانە بــۆ گۆشــەكەی گرێــدراوی بیروبــاوەڕی 
یاخیگەرییانــەی خۆیەتــی، لــە نێــو ئــەو ناوانانــەدا ڕێــك 
ئەحــالم مەنســووری خــاوەن خــەون و هیــوادار بــە 
ئایینــدەی باشــتر دەبینــی، كــە دەیەوێــت لــە ڕێگــەی 
ــچ خەونێكــی  ــەت، هی ــە هەقیق شۆڕشــەوە خــەون بكات
نابێتــە  جڤاكــی  و  كۆمەاڵیەتــی  سیاســی،  پیــرۆزی 

هەقیقــەت ئەگــەر قوربانیــی بــۆ نەدرێــت.

ناونیشانی گۆشەكان و هەڵوەستەیەك
ــا  ــە ژمــارە ٣٨ ت ئــەو گۆشــانەی ئەحــالم مەنســوور ل
ژمــارە پەنجــای چەتــر لــە ســاڵی ٢٠١١دا نووســیونی، 

لەژێــر ئــەم ناوانــەدان:
یەكــەم: هەمــوو شــتێك هــەر ســفرە. باســی خوێندنــەوە 
و بایەخــی خوێندنــەوە و چاالكیــی نــەوەی پێشــوو 
ــە  ــەوە دەكات. دەشنووســێ: »مــن خــۆم ب ــەو بارەی ل
ــم.« ــە مــن تووتییەكــی جوان ــم، كەوات ڕۆشــنبیر دەزان
دووەم: شكســتی نەهێنــان. باســی بێباكیــی دەســەاڵتی 
دەنووســێ:  و  دەكات  میللــەت  بەرانبــەر  خۆماڵــی 
بــەرد ناكــەم، شــەڕ لەگــەڵ  » شــەڕ لەگــەڵ دار و 

دەكــەم.« دەســەاڵت 
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ســێیەم: ڕاپەڕینــی گەنجــان. باســی ڕاپەڕینــی گەنجانــی 
تونــس و بڵێســەی شۆڕشــەكەی محەمــەد بووعەزیــزی 
دەكات كــە لــە شــارۆچكەی »ســیدی ئەبــو زێــد«ەوە 
شــیعرە  باســی  هەروەهــا  گرتــەوە،  تونســی  هەمــوو 
دەكات:  ئەلشــابی  ئەلقاســم  ئەبــو  بەناوبانگەكــەی 
ــێ ڕۆژێ ویســتی ژیانــی بــێ.« دەشــڵێت:  »ئەگــەر گەل
ــدا بچێتــەوە.« »هیــوادارم دەســەاڵتی كــوردی بــە خۆی
چــوارەم: شۆڕشــی یاســەمین. باســی شــۆڕش دەكات 
و هەڵوەســتە لەســەر قۆناغەكــە دەكات و دەنووســێ: 
»خۆزگــە شــۆڕش بــۆن بوایــە، ئــاو بوایــە، ئەســتێرە 
بوایــە، وشــە بوایــە.« بەاڵم كوشــتنوبڕین و خوێنڕشــتن 

نەبوایــە.
پێنجــەم: شۆڕشــی نیــل. ســۆراخی شۆڕشــی میســر 
دەگرێــت،  خــۆی  ڕەخنــەی  دیســانەوە  و  دەكات 
ــج كــە  هەروەهــا دەنووســێت: »بیســتوپێنج هــەزار گەن
ــوو،  ــه وه  نەب ــچ حزبێك ــە سیاســەت و هی ــان ب پەیوەندیی
لــە ٢٠١١/١/٢٥ لــە میســر ڕاپەڕیــن، تەنهــا بانگەوازێــك 
بــوو لەســەر ئینتەرنێــت كــە ئــەم هەمــوو گەنجــەی كــۆ 
ــن.« ــش ڕاپەڕی ــوو، ئەوی ــان هەب ــەك خەونی ــردەوە، ی ك
شەشــەم: شۆڕشــی گەنجــان بــە ئەمەریــكای وت نــا. 
خــۆی دەڵێــت كاژێــر چــواری بەرەبەیــان ئــەم ســتوونە 
كــە  كــردووە  بــەوە  ئامــاژەی  پێشــتریش  دەنووســم، 
بــە دیــار كەناڵــی ئه لعەرەبیــەوە دادەنیشــێت. هەروەهــا 
نەكــرد،  ڕای  موبــارەك  »حوســنی  دەنووســێت: 
هەڵنەهــات، گوێــم لــێ بــوو وتــی: )لــە میســر دەمــرم، 
چونكــە مــن میســریم و میســرم خــۆش دەوێــت.( هــەر 
لەوێشــدا دەڵــێ »خــۆم لــە ڕۆژنامەنووســانی جیهــان بــە 

كەمتــر نازانــم.«
لــەو  ئەمــڕۆ.  ڕۆژنامەوانیــی  ئیتیكــی  حەوتــەم: 
هەیــە  وا  »ڕۆژنامەنووســی  دەنووســێت:  گۆشــەیەدا 
ــا بــۆ دەســەاڵت لــێ دەدات.« هەروەهــا  هەمیشــە زوڕن
باســی ڕابــوردووش دەكات: »خــۆی لــە خۆیــدا ئەدیبــە 
ــەوان.« باســی  ــە ڕۆژنام ــوون ب ــەت ب ــی میلل گەورەكان
ئەحمــەد  برایــم  و  ســەجادی  عەالدینــی  مامۆســتا 
دەكات، هەروەهــا باســی بەدبەختیــی ڕۆژنامه نووســیی 

دەكات. كــوردی  ئەمــڕۆی 
ــی جوانەمــەرگ شــێرە.  هەشــتەم: شــەهید ڕێــژوان عەل
ــژوان و  ــۆ ڕێ ــەی وەی شــێرە ب ــدا شــینگێڕی و ه لەوێ
شــەهیدانی حەڤــدەی شــوبات و ســۆرانی مامەحەمــە و 

سەردەشــت عوســمان دەگێــڕێ و دەڵێــت:

هەیوە شێرە – هەیوە شێرە
پێنووسە پیرەكەم شێرە

هەیوە شێرە
شەهیدە جوانەمەرگەكان شێرە

هەیوە شێرە
شەهید ڕێژوان عەلیی جوانەمەرگ شێرە

سۆرانی مامەحەمە شێرە
سەردەشت عوسمان شێرە
زیندانە سیاسییەكان شێرە

گیڤارا شێرە – ماركس شێرە - ئارام شێرە
وەی  هــەی  گوایــە  هەڵەیەكــەوە  كەوتووەتــە  لێــرەدا 
شــێرە جۆرێــك شــینگێڕیی ژنانــی خانەقیــن و هەولێــرە 
ــە  ــە كاتێكــدا ئــەو جــۆرە شــینگێڕییە ل بــۆ ئازیزانیــان، ل
ناوچــەی شــوان و جەبــاری و چەمچەمــاڵ و ســنووری 
كەركوكیــش هەیــە و مــن خــۆم بــە منداڵــی دەیــان جــارم 
گــوێ لێــی بــووە. كه ســێك ڕســتە كورت و شــیعرییەكان 
وەی  هــەی  دەڵێــن  هەمــوو  دیكــە  ئەوانــی  و  دەڵێــت 
شــێرە، ئێســتا یــان ئەوەتــا مــن زۆر كــەم دەچمــە نزیكــی 
ــە  ــەوە. مــن ل ــان زۆر كــەم بووەت ــان، ی پرســەی ئافرەت
نووســینێكدا بــە نێــوی شــینگێڕی لــە ئەدەبــی كوردیــدا، 
ماوەیەكــە  كــە  كوردیــدا،  ئەدەبــی  لــە  شــیوەن  یــان 
ئــەوەی  خەریكیــم و نموونــەی شــیعرەكانی گــۆران، 
بــۆ هیــوای كــوڕی و بــۆ بێكــەس و هتــد نووســیویەتی، 

مەولــەوی، هەروەهــا هــەژاری شــاعیریش كــە هــەم 
بــۆ هێمــن و هــەم بــۆ مــەال مســتەفای بارزانــی 
و هتــد شــینی گێــڕاوە، بــە نموونــە هێناوەتــەوە، 

وەی  هــەی  و  ژنــان  شــینگێڕیی  باســی  لەوێــدا 
ــەم. شــێرەش دەك

ــی  ــەت. باســی ئازادی ــەم: شــۆڕش – لەچــك = میلل نۆی
ئافــرەت  و  ســفوری  ئازادیــی  و  لەچــك  و  پۆشــین 
دەكات. دەڵــێ: »لــە ســاڵی ١٩٦٩دا لــە خانەقیــن مۆدێلــی 
پانتۆڵــی چارلســتن ڕووی كــردە ئێمــە، تــا ڕادەیــەك 
كراســەكانمان درێــژ بــوو.« هەروەهــا دەنووســێ: »لــە 
ــت، كەچــی ئێســتا  ــرە فێمینســتی دەكەی چــل ســاڵ زیات

ڕەنجبێبــەر و هەناسەســاردیت.«
وتــارەدا  لــەو  ڕۆژێكــدان.  چ  لــە  ئافرەتــان  دەیــەم: 
»ئێســتا  دەگرێــت:  ئازایانــە  و  ورد  زۆر  ڕەخنــەی 
قنگبەرزكردنــە،  مەمكگەورەكردنــە،  مۆدێلــی  مۆدێــل 
بــرۆی تاتــۆ، نەشــتەرگەریكردن بــۆ جوانیــی ڕوخســار، 
چرچولۆچیــی  لوتبچووككــردن،  ڕوومەتخڕكــردن، 
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ــە  ــە ل ــەو ڕەخنان ــوودان.« ئ ــە ئوت ــژ ل دەموچــاو و ق
ئافرەتــان دەگرێــت و باســی ئازادیــی ئافرەت دەكات.
گۆڕەپانــی  و  پاریــس  باســی  كۆنكــۆرد.  یــازدە: 
كۆنكــۆرد و بەردەركــی ســەرا و گۆڕەپانــی ئازادیــی 
ســلێمانی دەكات. دەنووســێ: »گۆڕەپانــی ئــازادی 
بووەتــە بنكــەی ئەمــڕۆی شۆڕشــگێڕانی كــورد.« 
بەرانبــەر  ڕۆژ  و  »شــەو  دەنووســێ:  هەروەهــا 
كەناڵــی ئه لعەرەبیــە دانیشــتووم، واتــە ئــاگام لــە 
شۆڕشــی تونــس و میســر و یەمــەن و بەحرەیــن 
و لیبیــا هەیــە، وەك كۆنەشــیوعییەك ئــاگام لــە 
شۆڕشــی ئۆكتۆبــەر و چیــن و كوبــا و ڤێتنــام و 
كۆریــا و پێــش ئەمانــەش ئــاگام لــە شۆڕشــەكانی 
خۆمــان هەیــە.« گلەیــی ئــەوەش دەكات كــە: »لــە 
هەولێــر و دهــۆك كــەس ناوێــرێ بڵــێ لــەل.« 
ڕەخنــەی توندیــش لــە بێهەڵوێســتیی ســەرۆكی 

حكومــەت دەگــرێ.
ــە جــارێ  ــەدەر. دەنووســێت: »باشــە ك دوازدە: ق
بــە  قامیشــلۆ  دووســبەی  ســبەی  نەمــردووم، 
ئــازادی دەبینــم و بۆنــی حەلــەب دەكــەم و ئــەو 
باســی  هەروەهــا  دەكــەم.«  مــاچ  جوانانــە  كچــە 

دەكات. خــۆی  چارەنووســی 
مۆرانــە  ئیفلیجەكەمــان  حكومەتــە  ســێزدە: 
حكومــەت  لــه   ڕەخنــە  لەوێــدا  خــواردی. 
دەڵێــت: »چەنــد  هەروەهــا  و  دەگرێــت 
گــەورە  مزگەوتــی  الی  عارەبانــە 
دۆالر  بلۆكــی  ئەوەنــدە  بوەســتن، 
دەچێتــە گیرفانــی فیرعەونەكانەوە.«
لــە كــۆی ئــەم ســێزدە گۆشــەیەدا 
یاداشــت،  و  گێڕانــەوە  زانیــاری، 
ڕەخنــە و هەروەهــا دیــرۆك و زۆر 
لێــوە كــراوە،  تــر قســەیان  بابەتــی 
باســی پاریــس و بینینــی جگەرخوێنــی 
ئــەو  شــاعیر دەكات، باســی گریانــی 
دڵخۆشــبوونی  و  پێكەنیــن  و  ڕۆژە 
گۆڕەپانــی  »لــە  چونكــە:  ئێســتای، 
ئــازادی لــە ســلێمانی شۆڕشــە، لــە 
قامیشــلۆ  لــە  شۆڕشــە،  قەندیــل 

شۆڕشــە.«
لە كۆتایی ئەم كورتەنووســینەدا 
و  هەڵســەنگاندن  زیاتــر  كــە 

ئەحــالم  گۆشــەیەی  ســێزدە  ئــەو  خوێندنــەوەی 
خاتــوو  كــە  ڕاســتییەی  ئــەو  دەگەینــە  مەنســوورە، 
ئەحالم توانای گۆشــە و ستووننووســینی زۆر باشــی 
هەبــووە و توانیویەتــی لــە ڕێگــەی ئــەم نووســینانەوە 
هــەم  دەرببــڕێ،  خــۆی  بۆچوونــی  و  دیــد  هــەم 
هەواڵێــك یــان بابەتێكــی گرنــگ و جێباســمان بــۆ بــاس 
بــكات. وەك وتیشــم، لــە نێــو نووســینەكاندا دیــرۆك و 
ــەوە  ــۆ گێڕاوینەت ڕووداو و بابەتــی سەرنجراكێشــی ب
ڕابــوردوەوە  و  دوێنــێ  لەبــارەی  ویســتوویەتی  و 
زانیاریمــان بداتــێ و هەنــدێ بابەتمــان بیــر بخاتــەوە.
ــە زۆر حــەز  ــدان ب ــە قوربانی ــدا ب ــی خۆی ــە ژیان ــەو ل ئ
و خەونــی ژنانــە زۆر كۆتوبەنــدی شــكاند، ئــەوەش 
بەســە بــۆ ئــەوەی وەك نووســەر و ڕۆژنامەوانێــك بــە 

ــدا بمێنێتــەوە. ــە یادەوەریمان زیندوێتــی ل

تەنــێ  بــە  بابەتــە  ئــەم  كــورت:  تێبینییەكــی 
و  خوێــن  گۆشــەی   ١٣ لەســەر  هەڵوەســتەكردنە 

زیاتــر. نــەك  خــەون، 



ئاسۆس هەردی

کــەم کەســم دیــوە ئەوەنــدەی ئەحــالم مەنســوور لەگــەڵ خۆیــدا ڕاســتگۆ بووبێــت. ئێمــە هەموومــان لــە ناخــەوە دوو 
کــەرت و دوو پارچەیــن! دوو کەســین لــە یــەک کەســدا! لــە ڕووی مەنتیــق و تیۆرییــەوە باوەڕمــان بــە زۆر شــت هەیە 
و زۆر بەهــای مرۆڤانــە و ســەردەمییانەمان پــێ قبوڵــە و داکۆکیــی لــێ دەکەیــن. بــەاڵم کــە دێتــە ســەر ژیانــی واقیعــی 
و هەڵســوکەوتی ڕۆژانەمــان لــە کۆمەڵگــەدا، لــە زۆر کێشــەدا، بەتایبــەت لــە ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە، جورئــەت ناکەیــن 

لــەو چوارچێوانــە دەربچیــن کــە داب و نەریتــە کــۆن و دواکەوتــووەکان بۆیــان دیــاری کردوویــن.

بۆ ئەو کەسەی هەرگیز درۆی 
لەگەڵ خۆی نەکرد
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بۆیــە هەموومــان ڕۆژانــە و لــە زۆر هەڵوێســت و 
ــک  ــن. ڕەفتارێ ــان دەکەی ــەڵ خۆم ڕووداودا درۆ لەگ
دەنوێنیــن کــە هیــچ بڕوامــان پێــی نییــە و بــه  ڕاســتی 
نازانیــن، گلەییــش لــە خەڵکــی تــر دەکەیــن کاتێــک 

ــن. ــار دەنوێن ــان ڕەفت هەم
ڕاســتگۆیی ئەحــالم مەنســوور لــەوەدا بــوو هەرگیــز 
خــۆی  قەناعەتەکانــی  لەگــەڵ  درۆی  ئێمــە  وەک 
نەکــرد. چــۆن لــە ڕووی تیــۆری و مەنتیقییــەوە 
لــە داب و نەریــت و کولتــووری دواکەوتــوو یاخــی 
ــەڕی  ــەدا بەوپ ــی ڕۆژان ــە ژیان ــاواش ل ــوو، ئ بووب
قەناعــەت و جورئەتــەوە، هەمیشــە وەک کەســێکی 
یاخــی ژیــا. هەرچەنــدە ئەم ڕاســتگۆییە زۆر گران 
لەســەری کــەوت، کێشــە و ملمالنــێ و هــاوڕێ و 
هــاوڕای درۆزنــی زۆر تــووش کــرد، بــەاڵم ئــەو 
ــوو دەســتیلن  ــادە نەب ــەدا و ئام ــی ن ــز کۆڵ هەرگی

لــێ هەڵبگــرێ و درۆ لەگــەڵ خۆیــدا بــکات.
مــن ئەحــالم مەنســوورم لــە ڕێگــەی چیــرۆک و 
هەنــدێ لــە دیــدار و گفتوگۆکانیــەوە دەناســی. بــۆ 
مــن ئــەو ناوێکــی گــەورە و یاخییەکــی گــەورە بــوو. 
بۆیــە خۆشــبەختییەکی گــەورە بــوو کاتێــک لەنــاکاو 
ڕۆژێــک لــە ڕۆژانــی ســەرەتای ســاڵی )٢٠٠١( 
کتوپــڕی خــۆی کــرد بــە ژوورە بچکۆلەکــەی 
هیــچ  بەبــێ  و  )هاواڵتــی(دا  ڕۆژنامــەی 
»مــن  وتــی:  ســەرەتایەک  و  پێشــەکی 
بڕیــارم داوە بێمــەوە لــە کوردســتان 
و  حیــزب  هیــچ  الی  بــۆ  بژیــم. 
ــی  ــە هاواڵت ــم ل ــک ناچــم، دێ ناوەندێ
و  مــن  بــۆ  ئــەوە  دەکــەم.«  کار 
شــانازییەکی  هاوکارەکانیشــم، 
ئــەو  لێرەشــەوە  بــوو.  گــەورە 
لــە  ڕەخســا  بــۆ  دەرفەتەمــان 
نزیکــەوە بیناســین. ڕەنگــە یەکێــک لــە 
خۆشــبەختییەکانم ئــەوە بووبێــت کــە 
ئــەو  و  دەســتکەوت  دەرفەتــەم  ئــەو 
ژنــە یاخــی و ڕاســتگۆ و ئازایــەم لــە 

ناســی. نزیکــەوە 
هەمیشــە  یــادی  و  شــاد  ڕۆحــی 

بێــت. زینــدوو 



ئیبراهیم باجەاڵن

ــۆ  ــەوە ب ــێ گەڕان ــن بەب ــدان تێبگەی ــی نووســەران و هونەرمەن ــی و داهێنان ــە بلیمەت ــی ل ــه  تەواوەت ــە ب زۆر زەحمەت
چۆنێتیــی ژیــان و ژینگەکەیــان: دەنــا نووســەران و هونەرمەنــدان، وەکــو منداڵێکــی ئاســایی لەدایــک دەبــن و نەشــونما 
دەکــەن. ســەبارەت بــە ئەحــالم مەنســوور، لــە خێزانێکــی ڕەســەنی کــورد، لــە گەڕەکێکــی دێرینــی )خانەقیــن(ی 
ســەنگەری پێشــەوەی کوردســتان چــاوی بــە جیهــان هەڵهێنــا، بــەاڵم بــه  هــۆی بلیمەتــی و زیرەکیــی خــۆی، لەژێــر 
کاریگەریــی ژینگەکەیــدا بــووە. ئــەو کچــە نووســەرە بەناوبانــگ و بەناودەنگــە، بــە توانــا و لێهاتوویــی کەســایەتیی 
تایبەتــی خــۆی گەیشــتە ئــەو ئاســتە بــەرزە لــە داهێنــان و ئەفراندنــدا. هــەر وەک مامۆســتای چیرۆکنــووس )غەفــوور 
ــە  ســاڵح( دەڵێــت: »ئەحــالم یەکــەم کــەس بــوو، وەکــو ژنەچیرۆکنووســێکی کــورد باســی )فێمینیــزم(ی کــردووە، ل
ئاســتی عێــراق و کوردستانیشــدا کچێکــی ڕووناکبیــری ئــەو مەیدانــە بــوو. ســەرەڕای ئــەوەی چیرۆکنــووس و 
ڕۆماننــووس بــوو، ڕۆژنامەوانێکــی بەئەزمــوون بــوو و لــە زۆربــەی ڕۆژنامــە کــوردی و عەرەبییەکانــدا کاری 

ئەحالم مەنسوور لە مەیدانی 
شارەوە بۆ مەیدانی ئەدەب و 

سیاسەت
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ــارە.« کــردووە و جێپەنجــەی دی
وەکــو ئاشــکرایە ئەحــالم ســاڵی )١٩٥١( لــە گەڕەکــی 
)عەبدوڵــاڵ بــەگ(، لــە کۆاڵنێکــی مەیدانــی )خانەقیــن( 
کــە نزیکــی )چایلــغ(ە، لــە بنەماڵەیەکــی کرێــکار چــاوی 
هەڵهێنــا. )مەنســوور عەلــی ئەکبــەر(، باوکــی ئەحــالم 
لــە کۆمپانیــای نــەوت کارمەنــد بــوو، دایکــی ئەحــالم 
)ڕەســمیە حاجــی حەمــە ســاڵەح کوتاڵفــرۆش( کە لە 
هــۆزی )باجــەاڵن(ە. لــە ئــەو ڕۆژانــەدا کــە ئەحــالم 
کوتاڵفرۆشــی  دوکانــی  خــاوەن  بــوو،  لەدایــک 
بــوو. بــەاڵم )حاجــی حەمــە ســاڵەح( لــە ســەرەتای 
گەنجێتیــدا لــە کۆمپانیــا کاری دەکــرد. ماڵی باوکی 
ئەحــالم لــە گەڕەکــی ماڵــی خەســووی )حاجــی 
ــه  یــەک خانــوودا بــوون، وەکــو  حەمــە ســاڵەح( ل
زۆربــەی دانیشــتوانی ئــەو ســەردەمەی گەڕەکــە 
میللییــەکان خانووەکەیــان لــە تەنیشــت مزگەوتــی 
)مەجیــد بــەگ( بــوو کــە دەکەوێتــە بەرانبــەر )خــان 
شــاناز(، ناســراو بــە )خــان ناوخــاس(. ئــەو کۆاڵنــە 
کــە ئەحــالم تێیــدا لەدایــک بــوو و پــەروەردە بــوو، 
نزیکــی مەیدانــی ئاژەڵفرۆشــتن بــوو. لــە هەمــان 
ــە جــاران دڵ  ــوو ک ــی شــار ب ــی مەیدان ــدا نزیک کات
و ناوجەرگــەی شــار بــوو، چونکــە چەندیــن خــان 
لــێ  چایخانــەی  و  دوکان  و  کاروانســەرا  و 
بــوو و جێگــەی خــاوەن پیشــەکان بــوو، 
ئاســنگەرەکان،  ناڵبەنــدەکان،  وەکــو 
کوتاڵــدوورەکان و بــازاڕی دانەوێڵــە، 
جۆفرۆشــەکانیش  و  گەنمفــرۆش 
بــوون،  شــوێنەدا  لــەو  زۆربەیــان 
دارفرۆشــەکان.  مەیدانــی  لەگــەڵ 
بۆیــە ئەو ناوچەیــە لە بەرەبەیانەوە 
وەکــو شــارەمێروولە جمەی دەهات 
لــە خەڵکــی ئاواییەکانــی دەوروبــەری 
کاســبکارانی  و  جووتیــار  و  شــار 
)ورەتــوو( و هۆزێنــی )شــێخان( و هتد. 
دانیشــتوانی گەڕەکەیشــی بــە گشــتی، 
تایبــەت،  بــە  )کۆدەرە(یــش  مەیدانــی 
و  کاســبکار  و  کرێــکار  خەڵکانێکــی 
ــد  ــدا چەن ــان کات ــە هەم ماســیگر، ل
مامۆســتا و فەرمانبەرێک لەگەڵ 
باخەوانەکانی شــاردا، زۆربەیان 
دانیشــتوانی ئــەم گەڕەکــە بــوون، 

)دای  بنەماڵــەی  وەکــو  موڵکێکیــش  خــاوەن  چەنــد 
ــان  ــی )باجــەاڵن( دیوەخــان و ماڵی زادەکان( و ئاغاکان
لــەو گەڕەکــەدا بــوو، دانیشــتوانی ئــەم گەڕەکــە فرەیــان 
کــورد بــوون، بــە کــوردی قســەیان دەکــرد، بەتایبــەت 
تورکمانیــش  بــە  )کەلهــووڕی(،  شــێوەزاری  بــە 
قســە دەکــرا. چونکــە دانیشــتوانانی گەڕەکەکــە پێــک 
هاتبــوون لــە هۆزەکانــی )قــەرە لووســی( و )باجــەاڵن( 
ماڵێکــی  چەنــد  و  )کاکەیــی(  و  )ســوورەمەیری(  و 
گــەڕەک،  ژنانــی  دەژیــان.  )مەیــدان(  لــە  عەرەبیــش 
وەکــو هەمــوو گەڕەکــە میللییــەکان بەبــێ پێچوپەنــا و 
ڕاســتەوخۆ و بــه  ڕاشــکاوی باســی هەمــوو شــتێکیان 
ــا  ــا، تەنه ــەکار دەهێن ــوو وشــەیەکیان ب ــرد و هەم دەک

ــێ(. ــی )بیالمان ــە وتن ب
لــە ئــەو ڕۆژگارەدا ڕادیــۆ لــە ماڵەکانــدا زۆر کــەم 
ــۆ  ــدا ک ــە ماڵێک ــک ل ــد خێزانێ ــە شــەوانە چەن ــوو، بۆی ب
دەبوونــەوە )مەلــەک ئەحمــەد، کــوڕە کەچــەڵ، دیــۆ 
ســفید(یان دەگێڕایــەوە، ئەحالمیــش وەکــو منداڵێکــی 
هەســتیار بە دڵ و گیانەوە گوێبیســتی ئەو حیکایەتانە 

ــێ دەگــوت. ــان پ ــن( مەتەڵی ــە )خانەقی ــوو کــە ل دەب

و  ســەردەمە  ئــەو  کۆمەاڵیەتییەکانــی  پەیوەندییــە 
یەکتــر هاوکاریکردنــی 

پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە نێــوان دانیشــتوانی 
گەڕەکــە دێرینــەکان زۆر توندوتــۆڵ و پتــەو بــووە، 
توانــای  لــە  شــارەکە  جارانــی  خانووەکانــی  وەکــو 
مرۆڤــدا بــوو لــە ئەمپــەڕی گەڕەکــەوە تــا ئەوپــەڕی 
گەڕەک به  ســەربانەکاندا  بڕوات. گیانی هەرەوەزی و 
یەکســانی بــاو بــوو. لــە خۆشــی و ناخۆشــیدا، لــە شــین 
و شــادیدا بەشــداریی یەکتریــان دەکــرد و لــە تەنگانەدا 
ــۆ  ــان ب ــان دەدا و دەســتی یارمەتیی ــی یەکتری یارمەتی
یــان  گەنجێــک  ئەگــەر  دەکــرد.  درێــژ  لێقەومــاوان 
کچێکــی شــۆخ لــە تافــی الویــدا کۆچــی دوایــی بکردایــە، 
ئــەوا )چەمەر(یــان بــۆ ســاز دەکــرد. بــە هەلهەلــە و 
دەهــۆڵ و زوڕنــا بــەرەو گۆڕســتانی شــار بــه  ڕێ 
دەخــرا، بــە هەیــوەی شــێرە و ئاغــەڕۆ پرســەکانیان 
بووکگواســتنەوەدا  بۆنەکانــی  لــە  دەکــرد.  گــەرم 
بــە چەپڵەڕێــزان و گۆرانــی و بەســتەی کــوردی و 
و  بزەمــارە  بزمــارە  وەکــو  عەرەبــی،  و  تورکمانــی 
گــەرم  بۆنەکەیــان  ســەمار  ســەمار  و  ســەاڵ  ســەاڵ 
دەکــرد، بــە جۆرێــک، کــە منــدااڵن تــا چەنــد هەفتەیــەک 
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ئــەو گۆرانــی و بەســتا نەیان دەوتــەوە.
و  یەکتــر  هاوکاریکردنــی  و  هــەژاران  یارمەتیدانــی 
یارمەتیدانــی دەســتکورتەکان چەنــد جۆرێکــی هەبــوو 
مرۆڤایەتییــەوە  هەســتی  لــە  هەموویــان  هــەر  کــە 
جــاران،  گەڕەکەکانــی  حەوشــەکانی  هەڵقواڵبــوون. 
حەوشــە  دەژیــا،  تێــدا  ماڵیــان  چــوار  و  مــاڵ  ســێ 
تێــدا  ماڵــی  حــەوت  و  مــاڵ  شــەش  گەورەکانیشــی 
نیشــتەجێ بــوون. ئێــواران )کاســە هاوســێ(، واتــە قاپــی 
ماڵەیشــی  ئــەو  دەکــرا.  ئاڵوگــۆڕ  دراوســێ  خۆراکــی 

دەگــرت. وەریــان  بەرانبــەر  بــێ  نەبوایــە،  هیچــی 
خــاوەن باخەکانــی گەڕەکیــش لــە وەرزی کۆکردنــەوەی 
بەرهەمــدا، خورمــا و هەنــار و میوەیــان بەســەر ئــەو 
مااڵنــەدا دابــەش دەکــرد کــە باخیــان نەبــوو. هەروەهــا 
بەشــی  خۆیــان  بەشــەکەی  لــە  باخەوانەکانیــش 

دەدا. دراوســێکانیان 
لــە وەرزی هاوینانیشــدا خەڵــک لــه  ســەربان دەخەوتــن، 
خەویــان  )ئەڵــوەن(  ئــاوی  هــاژەی  ئــاوازی  لەســەر 
لێدەکــەوت، لــە کەنــاری )ئەڵــوەن(دا شــەوانە گەنجــە 
دەنگخۆشــەکان تا شــەوانی درەنگ گۆرانی و مەقامیان 
دەچــڕی، شمشــاڵیان دەژه نــد. دونیایــان پــڕ لــە ئــاوازی 
خــۆش و ڕەســەن دەکــرد، ئــەو خۆشــی و ئاوازانــە هــەر 
کــەس گوێــی لێیــان بوایــە، قــەت لــە بیــری نەدەچــووەوە.

بــەو جــۆرە شــەو و  لــەو شــوێنەدا دەژیــا،  ئەحــالم 
ڕۆژی دەکــردەوە. بۆیــە ئــەو یادگارییانــە کــە لــە ناخیــدا 
ــە  ــا ل ــی، ت ــی بەرهەمەکان ــە هەوێن چەســپابوون و بوون
ئاخروئۆخــری ســااڵنی پەنجاکانــدا شــارەوانی پــرۆژەی 
جادەیەکــی نوێــی ئەنجــام دا، ئەویــش لەپێنــاو گرێدانــی 

شــەقامی )کۆپریــی گــەورەی دێریــن( بــە )پاشــە 
کۆپری(یــەوە، کــە بــە )مەزرەعــە(دا تێدەپــەڕی. بــه 
 هــۆی ئــەو شــەقامەوە هــەر باخەکــەی )چەلبی(یان 
بــڕی کــە پاشــماوەی کــرا بــە عەرەســە و فرۆشــرا. 

ماڵــی باوکــی ئەحــالم و ماڵی باپیرەی دوو عەرەســه یان 
ــێ دروســت کــرد.  ــان ل کــڕی و دوو خانــووی مۆدێرنی
منداڵیــی  ژینگــەی  یەکــەم  لــە  ماڵئاوایــی  جــۆرە  بــەم 
خــۆی کــرد. بــەاڵم تاوەکــو دواهەناســەی یادگارییــە 
جوانەکانــی )مەیــدان( و )عەبدوڵــاڵ بــەگ( لەگەڵیــدا و لــە 

دڵیــدا دەژیــا.
ماڵــی ئێمــە لــە )عەبدوڵــاڵ بــەگ( بــوو، نزیکــەی )٥٠( 
مەترێــک لــە ماڵــی )حاجــی حەمــە ســاڵح(ەوە دوور بــوو. 
لــە بیرمــە پۆلــی چواری ســەرەتایی بــووم، ڕۆژێکیان بە 
الی ماڵــی ئەوانــدا تێپەڕیــم و بــەرەو )چایلغ( دەڕۆشــتم. 
ئەحــالم لــەو ڕۆژانــەدا تەمەنــی نزیکــەی چــوار ســااڵن 
یارییــەوە  بــەدەم  دەکــرد،  قولقوالنــی  یاریــی  بــوو، 
دەوتــەوە.  عەرەبــی  بــە  گواڵڵەکانــی  و  گــوڵ  نــاوی 
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ڕوومەتێکــی  و  خوێنگــەرم  منداڵێکــی  ئەحــالم 
پــڕی  پەلکــی  مانگــی چواردەئاســای هەبــوو، دوو 
شــۆڕ  شــانەکانیەوە  لــه  ســەر  جوانــی  و  ڕەش 
ــان  ــاش ســەرەتای بارکردنی ــە پ ــر ل ــووەوە. ئیت کردب
بــۆ هــەواری تازەیــان، کــەم جــار دەمبینــی. تاوەکــو 
باڵوبوونــەوەی بەیاننامــەی )١١ی ئــازاری ١٩٧٠( 
ئێمــەش  کــوردی،  ڕووناکبیریــی  گەشــەکردنی  و 
کۆمەڵێــک ڕووناکبیــر و ئەدەبدۆســت، کۆمەڵەیەکی 
)المنتــدی  نــاوی  بــە  دامەزرانــد  ڕووناکبیریمــان 
و  ئــەدەب  گەشــەپێدانی  لەپێنــاوی  الثقافــی(، 
ڕووناکبیریــی کــوردی )خانەقین(، لە دامەزرێنەرە 
ناســراوەکانی ئــەو کۆمەڵەیــە خوالێخــۆش بــوو 
مەجیــد  )شــەهید  ڕەزا(،  ئیبراهیــم  مەجیــد  )م. 
غانــدی(، )کەریــم ســۆران(، )ئەحمــەد ڕەشــپۆش(، 
)مامۆســتا جەعفــەر(، )د. ســتار ڕەشــید( و بەنــدە 
بــوو. لــەو ڕۆژانــەدا ناودەنگــی ئەحــالم مەنســوور 
بــاڵو دەبــووەوە. ئێمــەش حەزمــان دەکــرد بێتــە 
نــاو کۆمەڵەکەمانــەوە، بۆیــە پەیوەندیمــان پێــوە 
کــرد و داوامــان لــێ کــرد بێتــە ڕیــزی کۆمەڵــەوە. 
خــۆی  ڕەزامەندیــی  خۆشــحاڵییەوە  بــە  ئەویــش 
زەحمــەت  ســەردەمەدا  لــەو  بــەاڵم  دەربــڕی، 
بــارەگای  نــاو  بێتــە  شــۆخ  کچێکــی  بــوو 
ــە  ــی مامۆســتایانی کوردســتانەوە ک یەکێتی
بۆیــە  بــوو،  تێــدا  کۆمەڵــەی  بــارەگای 
مامۆســتا  ماڵــی  لــە  کــرد  پێشــنیازی 
)جەمیــل محەمــەد عەلــی ئەرکــەوازی( 
بــەو  بدەیــن.  ئەنجــام  کۆبوونــەوە 
لەگەڵمانــدا  جــار  دوو  جــۆرە، 
بەشــداریی کۆبوونەوەکانــی کــرد. 
بــەاڵم ئەوەنــدەی نەخایانــد ڕژێمــی 
پاشــگەز  بەیاننامەکــە  لــە  شــۆڤێنی 
بــووەوە. دۆخــی شــار بــەرەو خراپــی 
ئێمــە  لــە  یــەک  هــەر  دەڕۆیشــت، 
کەوتینــە شــارێک، مــن لــە )کەربــەال( 
لــە  هــەر  ئەحالمیــش  و  گیرســامەوە 
)بەغــدا( بــوو، بــەاڵم لــە دووریشــەوە 

ئــاگام لــە بەرهەمەکانــی بــوو.

ئەحالم مەنسوور لە بەغدا
ڕۆژگارەی  بــەو  ســەبارەت 

ــی  ــات و بەشــی زمان ــە کۆلێجــی ئەدەبی ــە ئەحــالم ل ک
کــوردی دەیخوێنــد، لــە هەمــان کاتــدا وەکــو هەڵەبــڕ لــە 
دەزگای ڕۆشــنبیریی کــوردی دامەزرابــوو، ئەویــش 
بــە یارمەتیــی مامۆســتا )حیلمــی عەلــی شــەریف( کــە 
لــە ســااڵنی حەفتاکانــدا سەرنووســەری ڕۆژنامــەی 
وەکــو  کاتیشــدا،  هەمــان  لــە  بــوو.  )هــاوکاری( 
چیرۆکنــووس بەرهەمــی بــاڵو دەکــردەوە. دەربــارەی 
ئــەو ڕۆژگارە، چیرۆکنــووس و نووســەری ناســراو 
)غەفــور ســاڵح( دەنووســێت: »ئەحــالم لــە ناوەڕاســتی 
خوێنــدکاری  شــۆخی  کیژێکــی  وەکــو  حەفتاکانــدا، 
خانەقیــن ڕووی کــردە بەغــدا بــۆ خوێنــدن، لــە کۆلێجی 
بــه  لــە بەشــی زمانــی کــوردی، ئەحــالم  ئەدەبیــات 
 هــۆی پێشــکەوتنخوازییەکەیەوە بــووە جێــی ســەرنجی 
هەمــوو خوێندکارانــی شــارەکانی تــری کوردســتان 
لــە  مێــش  وەکــو  ئیــدی  بــوون.  کۆلێجــە  لــەو  کــە 
هەنگویــن بئاڵێــت، ئــاوا تێــی دەئــااڵن، هەمــوو هەوڵیــان 
دەدا فریــوی بــدەن، ئەویــش کیژێــک بــوو لــە شــارێکی 
وەکــو خانەقیــن، نــەدی و نەشــارەزا گوێــی بۆیــان شــل 
دەکــرد، وەلــێ ئەوانــەی بەتەمــای شــلکردنی شــتی تــر 
بــوون لێــی، لــە چیرۆکنووســی کــوردەوە، تــا شــاعیری 
لــێ  کــورد ئاواتــی گەورەیــان ئــەوە بــوو ئاوڕیــان 
زۆر  خۆیــەوە  کچییــەی  بــەو  ئــەو  وەلــێ  بداتــەوە، 
ســرک بــوو، زۆر لــەوان ڕاکردووتــر بــوو، لەوانــە 
زۆرتــر بیرکــراوە و ڕووناکبیرتــر و خوێنەرتــر بــوو، 
گاڵتــەی بــەو هەمــوو ئەقڵــە پیاوســاالرانە دەهــات.« 
هەروەهــا دەڵێــت: »ئەحــالم زۆر مانــدوو بــوو، وەکــو 
ــی  ــگا، بەدبەختی ــەرەدا دەجەن ــە زۆر ب ــک ل جەنگاوەرێ
زۆر پاڵــی پێــوە دەنــا بــەرەو بێدەنگــی و ســەرقاڵبوون، 

دوور لــە داهێنانەکــەی.«
کوردایەتیــدا  مەیدانــی  لــە  بڵێیــن  مــاوە  ئەوەمــان 
چەوســاوەکانی  و   هــەژار  مافــی  لــە  داکۆکیکــردن 
تێکۆشــەرێکی  چەنــد  بــەگ(،  )عەبدوڵــاڵ  گەڕەکــی 
ڕێگــەی ڕزگاریخــوازی کوردســتان لــەو گەڕەکــەدا 
دەژیــان، وەکــو )ڕەشــید باجــەاڵن، ئەحمــەد خەیــات 
تێکۆشــەرانی  لــە  عەتــار،(  عــارف  مــەال  هەمەوەنــد، 
بــەرەی چەپیــش، وەکــو شــەهید )نەســرەدین مەجیــد، 
زادە،  دای  محێدیــن  مــەال  بەیــرام،  خەلیــل  دەلــۆ 
لــە  قــادر(.  عەبدولوەهــاب  شــەهید  ســۆتە،  مســتەفا 
ڕاپەڕینەکــەی ســاڵی )١٩٤٨(دا ئــەم گەڕەکــە بــە پیــاو 
و ئافرەتیانــەوە ڕۆڵێکــی گرنگیــان بینــی، بۆیــە لــەم 
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گەڕەکــەدا بیروبــاوەڕی کوردایەتــی و سۆسیالیســتی 
زۆر بەهێــز بــوو. هــەر بۆیــە کاریگەریــی خۆیانیــان 
لەســەر ئــەدەب و بەرهــەم و ژیانــی ئەحــالم مەنســوور 
هەبــوو. ئەحــالم لەژێــر کاریگەریــی ژینگــەی یەکەمیــدا 
مایــەوە و ڕەنگدانەوەیــان لــە هەمــوو بەرهەمەکانیــدا 
چیرۆکەکانیــدا  لــە  هــەر  نــەک  دەکەوێــت،  بەرچــاو 
ئــەو  بەڵکــو  دەکەوێــت،  بەرچــاو  ڕەنگدانەوەیــان 
ڕەنگدانەوەیــە ئاشــکرایە لــە وتــارە سیاســییەکانیدا کــە 
پــڕن لــە وشــەی میللیــی وەکــو هەیــڕۆ، هەیــوەی شــێرە، 
ئاغــەڕۆ و هتــد. ئەحــالم زادەی شــارێکی پێشــکەوتووی 
چاونەترســی  دێرینــی  گەڕەکێکــی  لــە  و  کوردســتان 
بۆیــە  کــرد،  فێــر  یەکەمەکانــی  وانــەی  کــوردەواری 
و  چاونەتــرس  و  بوێــر  نووســەرێکی  بــە  ئەحــالم 
ڕاســتگۆ و خــاوەن هەڵوێســت مایــەوە. دەستەخوشــکی 
لــە  بــوو.  منداڵــی  هاوڕێــی  قاســم(ی  )لەیــال  شــەهید 
مەیدانــی هەژارنشــینی )خانەقیــن(ەوە هاتــە مەیدانــی 
ئــەدەب و سیاســەت. لــە دونیــای ڕووناکبیریــدا جێگــەی 
بــەرزی بــۆ خــۆی پێکــەوە نــا، تاوەکــو لــە ڕێکەوتــی 
)٢٠١٣/١/١٠( گەڕایــەوە باوەشــی )ئەڵــوەن(، دیســان لــە 
کەنــاری )ئەڵــوەن(دا ئارامــی گــرت و هەتاهەتایــە نــاوی 
قەڵەمەکــەی  نــە  چونکــە  دەمێنێتــەوە،  زیندوویــی  بــە 
فرۆشــت، نــە ئامــادە بــوو قەڵەمەکــەی بــە کــرێ بــدات، 
ــەی شــانازیی شــارەکەی و هەمــوو  ــە مای ــوو ب ــە ب بۆی

دڵســۆز. کوردێکــی 

سەرچاوە:
ئەحــالم مەنســوور وەکــو شــەهیدێک مــرد، غەفــوور 
ــاڵ، کوردســتانی نــوێ، پاشــکۆی ئــەدەب  ســاڵح عەبدوڵ

و هونــەر )٨١٠( ڕێکەوتــی )٢٠١٣/١/١٦(.



١- ڕەهەندەکانی کەسێتیی نووسەر
هەمــوو مرۆڤێــک خۆزگــە دەخــوازێ ببێــت بــە نووســەر. کاتێــک کــە بەرهەمێــک دەخوێنێتــەوە، لــە دڵــی خۆیــدا 
دەڵێــت: »خــۆ ئــەم نووســینە لــە دڵــی منــدا بــوو، حەیــف نەمنووســی، تــۆ بڵێــی ئــەم نووســەرە دڵــی منــی 
خوێندبێتــەوە؟ نــا نــا...« ئەمەیــە جیــاوازی لــە نێــوان خوێنــەر و نووســەردا، تــا ئێســتا کــەس نەیتوانیــوە پێناســەی 

ــکات. ــەر ب ــەدەب و هون ئ
ڕەخنەگــران و توێــژەران هەریەکــە و بــە شــێوەیەک پێناســەی ئــەدەب دەکــەن و وتوویانــە: »بەهرەیــە، سروشــە، 
ئیلهامــە، توانایــە، ســیحرە، لێهاتووییــە.« بونیادگــەرەکان کــە چەندیــن بیرمەنــدن، بۆچوونــە کالســیکییەکانیان ڕەت 
کــردەوە و ســەدان کتێبیــان لەســەر نووســین نووســیوە. مــن دەڵێــم نووســین نەخۆشــییەکی دەروونییــە، کاتێــک 
کــە کــورد لــە حەفتاکانــدا بەردبارانــی کــردم، چیرۆکــی )پــرد( و ڕۆمانــی )ئەڵــوەن(ی دووەمــم نووســی، دایکــم لــە 
الیــەک و کۆمەڵگــە و هاوڕێکانــم لــه  الیه كــی دیكــه  فشــاریان دەخســتە ســەرم. بــە کورتــی، مەینەتــی گەمــارۆی 
دام. واتــە وردەوردە نووســین بــوو بــە )ماسۆشــیەت(. قــەت لــە کاتــی خۆشــیدا نانووســم، بەڵکــو دەگریــم و دڵــم 

جــۆش دەدات.

چەند وتارێکی ئەحالم مەنسوور:
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ــە )بەغــدا( کارەبــا  بــۆ نموونــە لــە ڕۆژانــی ڕاپەڕینــدا، ل
لــە  بــرا گەورەکــەم شــەوان گوێمــان  نەبــوو. مــن و 
ــوک(دا  ــی )کەرک ــە شــەوی ئازادکردن ــرت، ل ــۆ دەگ ڕادی
بێژەرەکــە وتــی: »ئااڵکانــی کوردســتان لــە ئاســمانی 
کوردســتان دەشــەکێنەوە.« زۆر گریــام، ئێســتایش کــە 
ئــەم یــادە تۆمــار دەکــەم، دەگریــم، چونکــە ئازادکردنــی 
)کەرکــوک( مژدەیەکــی خودایــی بــوو. هــەر گریــام و 
گریــام، لــە ئەوپــەڕی خۆشــی و بەختەوەریــدا بــووم، 
نەمتوانــی یــەک دێڕیــش بنووســم. تــا ئــەم ســاتەش هــەر 
ئەوپــەڕی  ئــااڵکان  شــەکاندنەوەی  هەواڵــی  دەگریــم. 
بەختەوەریــی پــێ بەخشــیم، ئــەو شــەوە خۆشــترین 

ــە ژیانمــدا. ــوو ل شــەو ب
ــەو  ــادی ئ ــە )٢٠١١/١١/١( باســی ی ــە دەکات ئەمشــەو ک
شــەوەتان بــۆ دەگێڕمــەوە، الپەڕەکــەی ژێــر دەســتم 
)عەلــی  براکــەم  تــەڕە.  فرمێســکبارینه وه   بــه  هــۆی 
لــە  منیــش  ڕاکشــابوو،  پشــت  لــە ســەر  مەنســوور(، 
ســاڵۆنەکەی ماڵــی باوکــم بــە دیــار ڕادیــۆ بچووکــە 
هــەر  ئیتــر  دانیشــتبووم.  پشــیلە  وەکــو  ڕەشــەکەوه ، 
گریانەکــەم بــە بیــر هــات و شــەکاندنەوەی ئــااڵکان. 
بیــر  بــە  )کەرکــوک(م  ئازادکردنــی  خەســڵەتەکانی 
ــۆ، دەنگــی ئەمریــکا( و  نایه تــەوە، ئێزگــەی )مۆنــت کارل
)ئێــرە لەندەنــە(، هەواڵەکانــی وەکــو یــەک بــوون و تەنهــا 
ــە تۆنــی دەنگــی بێژەرەکانــدا هەبــوو. بۆیــە  جیــاوازی ل
دەڵێــم نووســین لــە الی مــن حاڵەتێکــی دەروونییــە، لــە 
ــە ســاتەکانی  ــڕ نانووســم و ل ــەک دێ ســاتی خۆشــیدا ی
ناخۆشــیدا کــە حاڵەتــی خەمۆکــی دەمگــرێ و بــەدەم 
جگەرەکێشــانەوە دەنووســم. بۆیە خوێنەران شــارەزای 
ــن: »بۆچــی ئەحــالم مەنســوور  ــن و دەڵێ نووســینی من
ڕەشــبینە و هیوابەخــش نییــە، خۆزگــە گەشــبین بێــت؟« 
بۆیــە یەکــەم جــار نموونــەی خۆمــم بــۆ هێنــان، چونکــە 

نەخۆشــیی خەمۆکیــم هەیــە.
)نــزار قەببانــی(، شــاعیری گــەورەی عەرەب، نەخۆشــیی 
هەڵدەچــوو،  زۆر  هەروەهــا  هەبــوو،  نێرگزیەتــی 
سیاســەت و عەشــقی تێکەڵی یەکدی دەکرد، ڕۆمانســی 
بــوو. نموونەیــەک بــۆ هەڵچوونــی، لە شــیعرێکی ســااڵنی 
هەشــتاکاندا هەســتت دەکــرد گــوو دەبارێنێتــە ســەر 
عەگاڵــی شــێخ و میرەکانــی واڵتانــی کەنــداوی عــەرەب.
)فایــەق  مامۆســتا  پیرۆزمــان  و  گــەورە  شــاعیری 
قەســیدەی  لــە  بــوو،  یاخــی  و  بێکــەس(، شۆڕشــگێڕ 
بیســتوحەوت ســاڵەکەیدا هەمــوو کــورد وتــی: »دژی 

هەمــوو  و  )ئەدمۆنــز(  دژی  داگیرکــەرە،  بەریتانیــای 
دەاللەتــەکان ئامــاژە بــۆ بەریتانیــای داگیرکــەر دەکەن.«
ئــەم شــیعرەم لەبــەر بــوو. هەروەهــا لــە کوردییــەوە 
کردمــە زمانــی عەرەبــی. هەســتم کــرد ئەم شــیعرە برین 
و هــاوار و گله ییەکــە لــە )ســۆڤیەت( و )شــیوعییەکان(، 
بــۆ ئــەوەی لــە بۆچوونەکانــم دڵنیــا بــم. شــیعرەکانم بــرد 
بــۆ گەورەتریــن عەقڵــی عێراقــی، وتــی: »ئافەریــن«. 
ڕاکــەی لەگــەڵ ڕاکــەی مــن بــوو. ئێســتا ئەگــەر بڵێــم 
وا بــوو، هەمــوو کــورد بــە کــەر و گەوجــم دەزانــێ. 
هــەر دەچــن بــە گژمــدا و ڕووڕەشــم دەکــەن. دڵنیــام 
کــە مامۆســتا )بێکــەس( زیــرەک بــووە و )ســۆڤیەت(
حیزبــە  ڕێــی  لــە  زانیــوە  داگیرکــەر  بــە  هــەر  یشــی 

شــیوعییەکانی ئــه و كاتــه وه .
)ئەبــو ئەلقاســم ئەلشــابی(: قەســیدەی )ئیــرادەی ژیانــی( 
عەرەبێــک  بــوو.  کاریگــەر  قەســیدەیەکی  نووســی. 
ــە  ــرا ب ــا و ک ــۆ دان ــان ب ــەکات. ئاوازی ــەری ن ــوو لەب نەب
ــووم،  ــدا( ب ــە )بەغ ــە جەســتە ل ــی سیاســی. ب گۆرانییەک
بــە دڵ و دەروون لــە کوردســتان بــووم. لــە بیســتنی 
لــە  زیندانییــەک  یــان  پێشــمەرگەیەک،  شــەهیدبوونی 
کاتــێ شــەوان  بدرایــە،  لــە ســێدارە  غریــب(  )ئەبــوو 
و  ماڵــەوە  دەگەڕامــەوە  )هــاوکاری(  ڕۆژنامــەی  لــە 
ــەم  ــە دەرگای ژوورەک ــەر ب ــەی بەرانب ــە ســەر قادرم ب
ســەر دەکەوتــم، هــاوارم دەکــرد و بــەدەم گریانێکــی 

ــاوازەوە دەچــڕی.  ــە ئ ــەم شــیعرەم ب ــەوە ئ کوردیی
دایکــم بــە بــرا و خوشــکەکەمی دەوت: »گرتــی«. 

یانــی حاڵەتــی شــێتی گرتمــی.
)تونــس(  لــە  شۆڕشــگێڕان  کــە  پایــزەدا  لــەم 

ئــەم  و  دەکــرد  هاواریــان  و  دەکــرد  خۆپیشــاندانیان 
هــاوارەوە  بــەدەم  خۆیــان  شــاعیری  قەســیدەیەی 

دەوتــەوە.
)میســر(، )ســوریا(، )لیبیــا( و )یەمــەن(، شۆڕشــگێڕان 
بــە خوێــن هەمــان ئــەو شــیعرەیان دووبــارە و ســێبارە 

ــردەوە. دەک
نەخۆشــیی  )ئەڵمانیــا(،  گەورەشــاعیری  )هۆڵده رلیــن(، 
)مەنیخۆلیــا(ی هەبــوو. واتــا ئازاردانــی خــود، ژیانــی بــە 
گریــان بەســەر بــرد. هاوڕێکــەی و ژنەکــەی ڕێیــان نــەدا 
فــرێ بدرێتــە شــێتخانە. بــە ئەوپــەڕی میهرەبانییــەوە 
خزمەتیــان دەکــرد، تــا مــرد. چــۆن دەڵێــن )ســارتەر( 
)ســارتەر(:  یانــی  )فەرەنســا(یش  و  )فەرەنســا(  یانــی 

هەروەهــا )هۆڵده رلیــن(، یانــی )ئەڵمانیــا(.
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دەڵێــن:  پێــی  )فەرەنســییەکان(  )مەنیخۆلیــا(، 
»میالنکۆلــی«. ترســناکترین نەخۆشــیی دەروونییــە، 
لــە دەســت  گیــان  تــا  هــەر دەگــری،  خاوەنەکــەی 

دەدات.
ــە دەروونناســیدا  ــەوە ســەر )دۆستۆیڤســکی(، ل بێین
ــێ(ی  ــوو. نەخۆشــیی )ف ــای نەب ــەت بــوو، هاوت بلیم
هەبــوو، هەروەهــا قومــاری دەکــرد، لەگــەڵ خاوەنــی 
چایخانەکانــدا ڕێکدەکــەوت ڕۆمانێــک بــە قەبــارەی 
پێشــەکی  بنووســێ،  بــۆ  الپەڕەیــان  ئەوەنــدە 
قومارخانەکانــدا  لــە  و  وەردەگــرت  پارەکــەی 
دای دەنــا، گۆشــەگیر دەبــوو، هــەزاران الپــەڕەی 
دەنووســی و ژنەکــەی لــە ژێــر دەرگاوە کاغــەزی 
بــۆ ڕەوانــە دەکــرد. دەڵێــن: »کاتــێ کــە خوداوەنــد 
ــە  ــی دروســت کــردووە، )دۆستۆیڤســکی( ل مرۆڤ

الی دەســتی دانیشــتبوو.«
نەخۆشــیی  بەرجەســتەی  گــره ی(  )دۆریــان 
ــی خۆشەویســتیی خــود،  ــەت( دەکات، یان )نێرگزی
بگــرە هــەر لــە )نــزار قەببانی(یــەوە، تــا هەمــوو 

خۆیانــن. عاشــقی  جیهــان  شــاعیرانی 
گەورەشــاعیری ڕووســیا )یەســەنین( نەخۆشــیی 
وێرانکردنــی خــودی خــۆی هەبــوو. لــە ئوتێلێکــدا 
خــۆی هەڵواســی و پەتەکــەی ملــی جــەڕ دا 
و مــرد. لــە ڕادیــۆی )ڕووســیای عەرەبــی( 
تێروتەســەل  بەرنامەیەکــی  لــە  گوێــم 
لەســەر خۆکوشــتنی )یەســەنین( گــرت. 
دەســتی  »بــە  دەیگــوت:  بێژەرەکــە 
ئــەم  کــرد.«  وێــران  خــۆی  خــۆی 
خەمۆکــی،  لــە  لقێکــە  نەخۆشــییە 
لــێ  خیانەتــی  ئەکتەرەکــەی  ژنــە 
ئەمریکییــەک  ڕەدووی  و  کــرد 
کــەوت و ڕوویــان کــردە )ئەمریــکا(. 
هەروەهــا بێژەرەکــە دەیــوت: »گوایــە 
نــاوە.«  ڕاو  یەســەنینی  دەســەاڵت 
دەگەڕێننــەوە  خۆکوشــتنەکەی  بۆیــە 
هــۆی  بــەاڵم هێشــتا  هــۆ،  ســەر دوو 
الی  )یەســەنین(  خۆکوشــتنی 
ســاغ  ڕەخنەگــران  و  توێــژەران 

نەبووەتــەوە.
نەخۆشــیی  هیدایــەت(  )ســادقی 
جەمســەری  دوو  خەمۆکیــی 

کافــکا(،  و  هەمنگــوای  )ئەرنســت  وەک  هەبــوو، 
نەخۆشــیی )شــیزوفرینیا(ی بــوو. )جه یمــس جۆیس( لە 
خوێندنــەوەی نەســتی مرۆڤــدا بلیمــەت بــوو، ژنەکــەی 
لــێ کــرد، کچەکــەی عاشــقی دەروونــزان  خیانەتــی 
)یۆنــگ، یــان ئادلــەر( بــوو. مەینەتیــی زۆری بینیــوە 
)یۆلســیس(  مۆدێرنــە.  ئەدەبــی  دامەزرێنــەری  و 
نەیتوانیــوە  کــەس  و  شــاکاریەتی  گەورەتریــن 
عەرەبــی.  زمانــی  ســەر  بگێڕێتــە  وەری  دەقــاودەق 
کــە لــە )فەڕەنســا( بــووم، دەقەکــەم دەســتکەوت و 
خوێندمــەوە، تــا تێگەیشــتم، گیانــم دەرچوو. لــە کاتێکدا 
)بەغــدا( ئەنســکلۆپیدیای )جۆیــس(م خوێندبــوو.  لــە 
هەروەهــا )مــۆرا دبلنــی(، ســکرتێری بەشــی ناوخۆیــی 
کچانــی جیهــان، زۆر یارمەتیــی دام و خزمــی )جۆیس( 

ــوو. ب
ڕووســیا،  گــەورەی  شــاعیری  )مایاکۆفســکی(، 
هەبــوو،  خۆبەزلزانینــی  نەخۆشــیی  کوشــت،  خــۆی 
)مایاکۆفســکی( شــاعیری شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر بــوو، 
نــاوی  هەروەهــا  دەکــرد،  بــەر  لــە  ســەیری  جلــی 
هەمــوو  دەرکــرد،  قەســیدە(  )ملیــۆن  شــاعیری  بــە 
گــەل چەپڵــەی بــۆ لــێ دەدا، شــیعرەکانی حەماســی 
بــوون، بــەاڵم لــە دواییــدا هەنــدێ لــە ســەرکردەکان 
ئیتــر  بــوو،  تــووڕە  بەربەرەکانێیــان کــرد، زۆریــش 
کوشــت.  خــۆی  و  دا  گەمــارۆی  گێرەشــێوێنی 
بــوو.  ڕووســیا  مەزنــی  ســیمبولی  )مایاکۆفســکی( 
حەیــف سیاســەتمەداران قــەت ڕێــك ناکــەون، لەگــەڵ 

نووســەراندا! و  ئەدیــب 
و  بوونگەرایــی  فەیلەســوفی  کامــۆ(ی  )ئەلبێــر 
ڕۆماننــووس و ڕۆمانســی، لــە الی )فەڕەنســییەکان( 
ــە )ســارتەر( زیاتــر خۆشــیان دەوێــت.  زۆر ئازیــزە، ل
دەیانــوت: »کامــۆ تــەڕە و ســارتەر وشــکە.« ڕۆمانــی 
ــە )ســۆربۆن(،  ــان ل ــی زم ــە کۆرســی دووەم ــۆ( ل )نام
شۆڕشــێکی  چونکــە  دەخوێنــرا،  میتۆدێــک  وەک 
ڤێربــی  کــرد.  )فەڕەنســی(دا  زمانــی  لــە  گــەورەی 
ڕابــوردووی پێکهاتــەی زۆر بــەکار دەهێنــا. چونکــە 
ئــەو ڤێربــە بــە بەردەوامــی بــەکار دێــت، واتــە هەمــوو 
ڕۆژێــک مــرۆڤ دەموچــاوی دەشــوات و نــان دەخوات 
ــدکار شــارەزای  ــەوەی خوێن ــۆ ئ ــت. ب ــاران دەبارێ و ب
ئــەوە بێــت، ئامۆژگارییــان دەکــرد )نامــۆ( بخوێنێتــەوە. 
منیــش هەوڵــم دا بیخوێنمــەوە، لەگــەڵ بەکارهێنانــی 
دەقیــش  هەنــدێ  ئیدریــس(،  )ســوهێل  فەرهەنگــی 



81رۆڤار

لــە کۆرســی یەکەمــدا دەخوێنــران. كامــۆ زۆر باســی 
ــە  ــی ل ــی ســەیارەدا گیان ــە پێکدادان ــرد، ل ــی دەک ڕێکەوت
ــە  ــوت: »گوای ــوو دەیان ــەک هەب دەســت دا، پڕوپاگەندەی
لــە شۆڕشــی  بەرگریــی  حکومــەت کوشــتی، چونکــە 

کردبــوو.« )جەزائیــر( 
)بودلێــر(، دایکــی شــووی بــە ئەفســه رێکی ســه ربازی 
دایکــی  بــۆ  نامــەی  ڕۆژێ  هەمــوو  کردبوویــەوە. 
دەنووســی. ئەوانەی دایکیان شــوو بکاتەوە، کەســێتییان 
وێــران دەبێــت. عەقڵیان ئازاری دەروونیان دەدات. زۆر 
ــدەکات  ــان تێ ــن، هەروەهــا خەمۆکــی کاری نیگــەران دەب
و لــە ئینکاریــدا لــە کەلــی شــەیتان نایەنــە خــوارەوە. بــۆ 
ــە کــرد بــۆ زانکــۆی )فرۆیــد(  ــە، یەکێکمــان ڕەوان نموون
لــە )ڤیەننــا( کــە نەخۆشــخانەیەکی دەروونیــی گــەورەی 
لێــوە نزیــک بــوو. بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ چاره ســه ریان 
کــرد. بــوو بــە دەروونزانێکــی مــەزن، بــەاڵم کێشــەی 
شــووکردنی دایکــی هــەر وەکــو خــۆی لــە مێشــکیدا 
مایــەوە، وەک بڵێــی هیچــی بــە هیــچ نەکردبــێ. هەروەهــا 
هاوڕێیەکــی )بەغدا(ییــم هەیــە هەمــان کێشــەی هەیــە و 
بــە کــەس چــاک نەبووەتــەوە. پێکهاتــەی عەقڵیــان تــەواو 
نەگــۆڕە. ناتوانــن لەگــەڵ کەســدا بژیــن. لەگــەڵ دار و 
بــەرددا شــەڕ دەکــەن. زۆر زیرەکــن، قســە هــەر قســەی 

خۆیانــە. بــە کورتــی، وێرانــن، هــەر وێــران.
لــە کۆتایــی وتارەکەمــدا یــەک شــت هەیــە، حــەز دەکــەم 

بیڵێــم....
چونکــە  نەهێنــا،  نموونــە  بــە  کــوردم  نووســەرانی 

ناوزڕاندنــەوە. قاڵبــی  دەخەنــە  کێشــەكه  

٢- سکااڵی بەردێک
ڕۆژ دەبێتــە شــەو، شــەو دەبێتــە لۆکە، گەرمــای نیوەڕۆ 

ــە  ــوز. ل ــە خەڵ ــە دۆزەخ، ســەهۆڵبەندان دەبێت دەبێت
نــاو مەقەڵیــی ڕۆژگاردا هەمــوو جــۆرە خەمێــک 
دەبــن،  یەکــدی  تێکەڵــی  خەمــەکان  دەتوێتــەوە، 

ــە پیشــە و  ــان دەبێت ــک دەشــکێنن، گری ــەکان تێ کات
ــژ  ــەر درێ ــژوو ه ــی مێ ــەکان، تەناف ســووتەمه نیی جەنگ
ــە جگــەرە، گــڕی جەنگــەکان  ــووس دەبێت ــەوە، پێن دەبێت
بەردەوامــی  بــە  مــەرگ  دەکــەن،  داگیــر  ناخــەکان 
ــان بــەرەو نەبــوون خــۆی  ســەمای خــۆی دەکات و ژی

دەپێچێتــەوە.
مــن لــە نێــوان زەوی و ئاســماندا، وەکــو بــەرد شــوێنی 
خــۆم بەجــێ ناهێڵــم، زریانیــش ناتوانێــت پێســتم کاڵ 
کاڵ بکاتــەوە. هــەر چاوەڕوانــم، ناتوانــم، ئیــدی شــانەی 
ئایینــدە مــووە ســپییەکانی ســەرم شــانە دەکات، یاخــود 
مــەرگ ســەرم دەتاشــێت؟ بەرەبەیــان و ســپێدە چــاوی 
وشــەکانم کوێــر دەکــەن، مرۆڤــە کارتۆنییــەکان لە ســەر 
دیــوارەکان دەبنــە پڕوپاگەنــدەی خەونــەکان، خەونیــش 
دەبێتــە کۆڕێکــی ئامادەکــراو، ئەڵقــەکان ون دەبــن و 
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هیــچ... هیچــەکان دەبنــە کێشــە، نــان، دۆالر، کارەبــا، 
و  باڵەخانــە  کۆشــک،  ســەیارە،  ســەوزە،  گۆشــت، 
تــەالر. هەناســەکانم حەشــار دراون، چاوەکانمــان 
کوێــرن، ژیــان ئێمــە دەبینــێ، بــەاڵم ئێمــە کولەمەرگــی 
هــەر  و  عەرەبانــە  دەبنــە  مەینەتییــەکان  دەبینیــن، 
پاڵیــان پێــوە دەنێیــن، هەروەهــا حەماڵیــن، تەنهــا 
هێڵــەکان  ڕووبــەڕووی  جیــاوازن،  بارەکانمــان 
دەخولێینــەوە، ئاســۆیش پایزییــە، کونکونــە، خوێــن 
شــانەکانمان.  ســەر  دەتکێتــە  کونەکانیــەوە  لــە 
ئــای لــەم بەیانییــە شــوومە، جەنــگ دەبارێــت و 

پەنجەکانــم دەبنــە ســووتەمەنی.
وتــم بــەردم، کــەس بــۆی نییــە هەڵــم بگرێــت یــان 
بمهاڕێــت، بــاوی نەقشــکردنیش نەمــاوە، لەپەکانــم 
ــان  ــەرە و ئەســتێرەکان خۆی ــە تەپڵەکــی جگ دەبن
دەکــوژن، هــەورەکان ســەوز دەبنــەوە، گیاکانیــش 
مانــگ دەالوێننــەوە، کاتــە تێکشــکاوەکان دەچنــە 

نــاو یــەک و دەبنــە پەتــی ســێدارەکان.
برووســکە  کــە  نەعلەتییــە  ســاتە  لــەم  ئــای 
شــەهیدبوونی بیروبــاوەڕ بــاڵو دەکاتــەوە، چیــم 
دەوێ؟ هیــچ، دنیــا بــە من ناگۆڕێت، ســەرمایەداری 
بــووه  بــە شــێرپەنچەی ڕۆح، نیشــتمانەکان لــە 
نــاو گیرفانــدان، مندااڵنیــش دەکرێنــە کــرم... 
دەکات،  شــیوەن  پەنجەرەکــەم  بۆیــە 
دا.  دەســت  لــە  گیانیــان  دەرگاکانیشــم 
هەتــاو  تیشــکی  بووکەشووشــەکانی 
بــەردی  بــاران،  لەباتیــی  دەگریــن، 
بێــزاری دەبــارێ، هەموومــان وەکــو 
بــەدوای  پرووســت(  )مارســیل 
دەگەڕێیــن.  ونبــووەکان  زەمەنــە 
بێشــکە،  بــە  بــوون  شــانەکانم 
بــوون  جگەرەکانیشــمان  دووکەڵــی 
ــە هەورێکــی ســوور، کــێ دەدۆڕێ،  ب
هــەردوو  بڵێــی  تــۆ  دەیباتــەوە؟  کــێ 
تــای تــەرازووی عەدالــەت ژەنــگاوی و 

قوپــاو بــن؟
یەک + یەک = دوو

مەرگ – ژیان = هیچ
ئاگــر،  بــە  بــوون  هەناســەکان 
بــووە،  ئیفلیــج  خۆسەویســتی 
دەکات،  ســەرەتاتکێ  شــیعریش 

کلیلــی نهێنییــەکان کوێــرن، ناتوانــن دەرگای ڕاســتی 
جــۆرە  چ  دەزانــم  بــەرد  منێکــی  هــەر  بکەنــەوە، 
کودەتایــەک فریــوی داویــن. هــەر منێکــی ئیســفەنج 
هەڵدەمــژم،  سیاســەتمەدارانمان  چڵــکاوی  جــۆرە  چ 
هــەر منێکــی خــۆڵ دەزانــم چ جــۆرە قورســایی تانــک 
هەڵدەگــرم،  نێوچەوانــم  ســەر  لــە  زریپۆشــێك  و 
ــم لەســەر  ــم چ جــۆرە جەنگ هــەر منێکــی خــاک دەزان
قــووت  جەنــگاوەران  دەبــم،  ناچــار  بۆیــە  دەکــرێ، 
پۆســتاڵەکان  خەونەکانیــان،  و  خۆیــان  بدەمــەوە، 
بــاروت هەناســەم  چاوەکانــم کوێــر دەکــەن، بۆنــی 
تونــد دەکات، ناچــارم تــف ڕۆ بکــەم، دام دەگیرســێنن 
ــم  ــەوە، کێڵگەکان ــان دەمکوژێنن ــە دواهەناســەی ژی و ب
دەبنــە ســەنگەر، گــەاڵی درەختەکانــم دەبنــەوە چەتــر، 
ــە ئاشــتیخوازی  ــاوان، بۆی ــە ت ــاری شــاخەکانم دەبن بن
دواســرودمە، نیشــتمانپەروەری پێســتی کوردایەتیمــە.
تێکەڵــی  فرمێســکەکانم  دڵڕەقیــدا  دەریــای  بنــی  لــە 
لــە  دەکــەم،  خوێناوییــەکان  جۆگــە  و  ڕووبــار 
زیندانەکانیشــدا هــەر ســێبەری مــن دواپاڵەوانــی ئــەم 
چەرخــە جەنجــاڵ و بەدفەڕەیــە، ئــای لــە دواهۆنراوەی 
عەشــقی په لکەزێڕینــەم. ئــای لــە خــۆم، مەگــەر ســوێند 
بــە چاویلکــە بخــۆم، مەگــەر تاڵــە مــووە ســپییەکانی 
ــە  ــدااڵن بدەم ــەر ڕاســتەی من ــەم، مەگ ــژم هــەڕاج بک ق
ــە  دەم یەکدییــەوە و بیانکــەم بــە ڕێگەیەکــی تــازە و ل
ســەری بــڕۆم، بــەاڵم بــۆ کــوێ؟ خــۆم وردوخــاش 
ــە  ــی بکــەم ب ــان پارچەکان ــان بتەقمــەوە، ی بکەمــەوە، ی

ــە؟ گولل
ببــوورن،  بێدەنگــم،  بەردێکــی  مــن  نیــم،  هیــچ  مــن 
ســکااڵم بــۆ کــردن، تکایــە گوێیەکانتــان دابخــەن و 

بێدەنگیــم مەگــرن. لــە  گــوێ  چیــدی 

٣- ڕاستی لە خۆناسیندایە
کاتــێ لــە ســوكراتیان پرســی: ئایــا ڕاســتی چییــە؟ 
وەاڵمــی دانــەوە و پێناســەی ڕاســتیی بــۆ کــردن. وتــی: 

ــە خۆناســیندایە.« »ڕاســتی ل
و  وێــڵ  و  ون  کــە  مرۆڤانــەی  ئــەو  کــرد،  ڕاســتی 
)فرۆیــدی(،  دەروونناســی  الی  لــە  ســەرگەردانن، 
واتــە ئــەو دەروونناســانەی کــە خوێنــدکاری زانکــۆی 
)فرۆیــد(ن، لــە )ڤیەنــا(ی پایتەختــی نەمســا دەردەچن و 
بڕوانامــەی دەروونناســییان پــێ دەدرێــت. ســێ جــۆر 
بڕوانامــە دەدەن: دەروونناســی، عەقــڵ و دەمــارەکان 
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بــۆ  )االعصــاب(. زیرەکــە، واتــه  پســپۆڕی جیــاوازن. 
نموونــە )د. ســعد الوتــری( پســپۆڕی لــە نەشــتەرگەریی 
مێشــکدا بــووە، واتــە پەیوەندیــی بــە دەرووناســییەوە 
نەبــووە. لــە ناوەڕاســتی )بەغــدا(دا، لــە شــوێنی )حافــظ 
ا لقاضي( کلینیکی هەبوو، بەر لە چەند ســاڵ کوشــتیان. 
)ڤیەنــا(.  پزیشــکی  ئاســتی  ناگەنــە  پزیشــکانە  ئــەو 

ــا( یەکســەر نەخــۆش  پزیشــکەکانی )ئەڵمانی
ــک  ــەن. دکتۆرێ ــەی نەخۆشــخانە دەک ڕەوان
لــە منداڵییــەوە ئــازاری نەچەشــتبێ، نابــێ 
ــازاری  ــە ئ ــی چــاک، هەســت ب ــە دکتۆرێک ب
بــە  خۆیــان  ڕووس  نــاکات.  نەخۆشــەکە 
)پاڤلــۆڤ(ەوە بەســتووەتەوە کــە دکتۆرێکــی 
خوێندکارێکیــش  هــەر  بــوو.  دەمــارەکان 
ــت،  ــا( وەردەگیرێ ــەی )ڤیەن ــە قوتابخان کــە ل
دەکــەن،  بــۆ  چاره ســه ری  جــار  یەکــەم 
نەســتی  نەبێــت،  ئەگرەســیڤی  دەبــێ 
مامۆســتاکان  دەخوێنرێتــەوە.  خوێنــدکار 
لــە  خوێندکارەکــە  چاره ســه رکردنی  بــە 
ئایینــدەدا فێــری تەکنیکــی چاره ســه رکردنی 

دەکــەن. نەخۆشــەکانی 
جــۆرە  هــەر  چاره ســه رکردنی 
هەیــە.  تایبەتــی  تەکنیکــی  نەخۆشــییەک 
خولەکــە.   )٤٥( چاره ســه رکردن  کاتــی 
ناکرێــت.  کلینیکــدا  لــە  ئاســایی  قســەی 
تایبەتــی  ڕێوڕەســمی  چاره ســه رکردن 
خــۆی هەیــە. دەبــێ دکتــۆر ئەورووپییانــە 
هەڵسوکەوت بکات. دەرگا بۆ نەخۆشەکەی 
دادەکەنــێ.  بــۆ  چاکەتەکــەی  دەکاتــەوە، 
لــە پشــتی دەرگادا هەڵیدەواســێ و کاتــێ 

دادەنیشــێ،  بەرانبــەری  نەخۆشــەکە 
چییەتــی.  دەزانــێ   )٪٥٠( دکتــۆر 
ئاماژەکردنــی  بــۆ  زۆرن  ســیمبول 

جوواڵندنــەوەی  یــان  دەموچاویــان، 
دەســت یــان ســەر و... هتــد. فایلێکــی بــۆ 
ــاوی نەخۆشــەکە دەنووســێت  ــەوە، ن دەکات
پلــەی  و  شــارەکەی  و  کارەکــەی  و 
خوێندنــی، بــاری ئابــووری و... مەرجــە لــە 
واتــە  بێــت.  ئینســکلۆپیدیا  دەروونناســیدا 
بزانێــت. چونکــە ســەدان  هەمــوو شــتێک 
نەخۆشــی جیاجیــا ڕووی تێدەکــه ن. دەبێــت 
زمانــی بزانێــت و تایبەتمەندیــی ناوچەکــەی، 
کــوڕ بــێ یــان کــچ، یــان نۆبــەرە بێت، یــان منداڵی دووەم 
و ســێیەم و... دکتۆر دەســت بە چاره ســه ر دەکات. هەر 
لــە ســەرەتادا قۆناغــی منداڵــی و یادەوەرییەکانــی ئــەو 
قۆناغــە شــی دەکاتــەوە. ئینجــا لــە قۆناغــی هــەرزەکاری 
و گەنجــی دەکۆڵێتــەوە. دەبــێ نەخــۆش ترســنۆک نەبــێ 
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و بــە ڕاشــکاوی قســە بــکات، بــۆ ئــەوەی یارمەتیــی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــدات ب ــدات و یارمەتیــی خــۆی ب ــۆر ب دکت

لــە خــۆی بــگات و زوو چــاک بێتــەوە.
بــە  پێویســتی  تەمەنــی  سەرتاســەری  مــرۆڤ 
دەروونناســی  چونکــە  دەبێــت.  دەروونناســی 
یارمەتیــی نەخــۆش دەدات بــۆ ئــەوەی لــە خــۆی 

بــگات.
دەشــارێتەوە.  نهێنییەکانــی  هەیــە  وا  نەخۆشــی 
بــەکار  لەگــەڵ  خــۆی  هونــەری  هێنــدە  دکتــۆر 
دەهێنــێ، تــا بــە هــەزار حــاڵ نەخــۆش وەاڵمــی 
شــەرمنۆکە،  هەیــە  نەخــۆش  دەداتــەوە. 
نهێنیپارێــزە. لــە هەمــان کاتــدا دکتــۆر مانــدوو 

دەبێتــەوە. چــاک  درەنــگ  و  دەکات 
حەوتەمیــن دەروونناس لە جیهاندا دەروونناســی 
من بوو. بلیمەتێک بوو بۆ خۆی. کە )لەیال قاسم( 
کــوژرا، خەمۆکــی ڕووی تێکــردم. هــەر دەگریــام، 
ناچــار بــووم بچــم بــۆ الی ئــەم دەروونناســە. بــوو 
بــە بــاوک و دایــک و مامۆســتام. بێکــەس بــووم لــە 
)بەغــدا(، بەردبــاران دەکــرام، ئــەو بەردەکانــی کــۆ 
دەکــردەوە و دەیکردنــە کتێــب. بۆیــە هەوڵــی دا ببــم 
بــە ڕۆشــنبیرترین کچــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت.

لــە ســەرەتادا خەونەکانمــی شــی دەکــردەوە 
یارمەتیــی  نەبــووم.  ترســنۆک  منیــش  و 
یەکترمــان دەدا بــۆ ئــەوەی بــە زووتریــن 
وتــم،  وەک  ببمــەوە.  چــاک  کات 
مێشــکی ئینســکلۆپیدیا بــوو. هەرچــی 
ــە  ــەو مێشــکەیدا، ب ــاو ئ ــە ن ــوو ل هەب
منــی بەخشــی. فێــری شــیکردنەوەی 
ڕێگــەی  لەســەر  کــردم  خەونــی 
)فرۆیــد(. منیــش وردەوردە بــە خۆم 
نەدەزانــی، بــووم بــە دەروونناســێکی 
بچکۆلــە، لەبــەر ئــەوەی چیرۆکنــووس 
پێشــکەوتم،  زوو  بــووم،  شــیوعی  و 
ــی نەخۆشــیی  باســی هەمــوو جۆرەکان
دەروونیــی بــۆ کــردم، تەنهــا پزیشــک 
نەبــوو، دەرماننووســینی نەدەزانــی، 
چاره ســه رکردنی  کلیلــی  بــەاڵم 
بــە  بــووم  دامــێ،  نەخۆشــیی 
بــووم  منیــش  و  مامۆســتا 
قۆناغــە.  ئــەو  قوتابیــی  بــە 

قۆناغێکــی زێڕیــن بــوو لــە تەمەنمــدا، دایکــم لــە الیــەک 
دەیچەوســاندمەوە.

ئەگــەر دوابکەوتمایــە، براکانم لە بەردەرگا چاوەڕێیان 
دەکــردم و هــەر بــە شــەق دەیانبردمــە ژوورەوە. مــن 
فێــر بــووم بچــم بــۆ ئاهەنگەکانــی تیپــی ســەمفۆنیی 
نیشــتمانیی عێراقــی، گــوێ لــە بــاخ و بتهۆڤــن بگــرم، لــە 
گەڕانەوەمــدا شــەقم دەخــوارد، بووم بــە مرۆڤێکی ئازا 
و شارســتانی، فێــری فەڕەنســی بــووم و بــە ئاســانی 
دەخوێنــدەوە.  جۆیــس(م  )جه یمــس  ئینســکلۆپیدیای 
بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ خەریکــی خوێندنــەوەی 
 )٢٥( کورتــی،  بــە  بــووم.  بوونگەرایــی  فەلســەفەی 
ســاڵی تەمەنــم بــۆ ئــەدەب و شــیعر و چیــرۆک و 
جوانتریــن  کــرد.  تەرخــان  ئەورووپــی  فەلســەفەی 
فیلمــی ســینەماییم دەبینــی، لە الیەک )عوســمان فایەق( 
ــب( و کێشــە سیاســییەکانی دەزگای  و )ســوعاد ئەدی
ڕۆشــنبیری کــوردی بوەســتێ، لــه  الیه كــی نەفیکردنــم 
بــۆ وەزارەتــی کشــتوکاڵ كــه  بــووم بــە هەڵەبــڕ لــە 
ــەم  ــاری شۆڕشــی کشــتوکاڵ، هاتوچــۆی چاپخان گۆڤ
دەکــرد و کاک )جەمــال خەزنــەدار( سەرپەرشــتم بــوو.
ــە چــوار  ــەاڵم ب ــم، ب ــەودا بژی ــەک م ــە ی ــی ب نەمدەتوان
مــەودا دەژیــام و ناوبانگــم دەرکــرد. لــە الیــەک دکتــۆر 
دەزگای  و  ماڵــەوە  الیه كــی  لــه   دەکــردم،  چاکــی 

دەکردمــەوە. وێرانــی  ڕۆشــنبیری 
مامۆســتا )هێمن( و )کاکە مەم بۆتانی( پشــتیان گرتم. 
بــە هەڵوێســتەکانم  ورەم دانەبــەزی و پزیشــکەکەم 
دڵــی زۆر خــۆش بــوو و پشــتی بەرنــەدام، تــا بــۆ 

ــی کــرا. مــاوەی ســێ ســاڵ زیندان
دەروونناســی  بــە  پشــت  جیهانــی  سیاســەتی 
بــوو،  ئۆپۆزســیۆن  دەروونناســەکەم  دەبەســتێت، 
یەکســەر خانەنشــینیان کرد و لە تەمەنی )٧٥( ســاڵیدا 

کــرد. دوایــی  کۆچــی  و  دا  لێــی  مێشــک  جەڵــدەی 
تەنها من لە نزیکەوە دەمناســی، بەتەمای شۆڕشــێکی 
گــەورە بــوو بــۆ ئــەوەی عێــراق لــە دەســەاڵت ڕزگار 
بــکات، بــەاڵم زیندانییــان کــرد و مــرد. دوو کۆڵەکــەم 
مــا. چــوار بــوون، تەنهــا پێنووســەکەم مــا و میللەتێــک 

کــە شــەو و ڕۆژ بــە قوربانــی دەبــم.
تێبینــی: قوتابخانــەی )ڤیەنــا( جوولەکــە بــە ڕێــوەی 

دەبــەن، بڕوانامــە بــە عــەرەب نــادەن.



85رۆڤار



الم مەنسوور
ئەح

رۆڤار
86


